
আমােদর অংশীদার িসএসও'র ��াি�ং এবং �যাগােযােগর দ�তা বৃি� করার জন� িপফরিড'র
কিমউিনেকশনস �ম অনলাইন ��াটফম� এবং মােক� �ং ট�লেসর উপর এক� �িশ�ণ ��া�াম
বা�বায়ন কেরেছ। িপফরিড'র আ�িলক সম�য়কারীেদর (আরিস) জন� �যাগােযাগ ট�লেসর উপর
�থেম এক�  �িশ�ক �িশ�ণ সরবরাহ করা হয় । তারপের আরিস এবং িডএফরা িমেল �ানীয়
িসএসও এবং ম�াপ সদস�েদর একই �িশ�ণ িদেয়েছন। ৬৩� অংশীদার িসএসও এবং তােদর ম�াপ
�েপর �িতিনিধরা জুলাই �থেক �সে��র পয�� এক স�ােহর দীঘ� অনলাইন �িশ�েণ �যাগ �দন।
�মাট ২০০ জন এই �িশ�ণ �হণ কেরন।

�িশ�ণ�েত �ফসবুক, �গল �াইভ, ক�ানভা এবং উই�সহ �যাগােযােগর ��াটফম��েলা
অ�ভ�� � িছল যােত িসএসও এবং ম�াপ �েপর সদস�রা কায�করভােব �যাগােযাগ করেত এবং
মাঠ পয�ােয় তােদর কােজর �চার করেত পাের। প�গড় এর িসএসও �নতা আখতা�ন নাহার সািক
বেলন,“�কািভড ১৯ মহামারী পিরি�িত চলাকালীন সমেয় মনেক সেতজ করা এবং সা�ঠিনক দ�তা
বৃি�র জন� এই �িশ�ণ� এক� উপযু� উেদ�াগ। এই উেদ�াগ� আই� স�েক�  আমােদর সমৃ�
কের এবং অনলাইন �িশ�ণ যুব সমােজর জন� ক�ািরয়ার �তিরর সুেযাগ �তির কেরেছ।" অপর এক
অংশ�হণকারী, িসেলেটর �জলা ফ�ািসেলেটটর �খােদজা �বগম বেলেছন, “বত� মােন এই অনলাইন
�িশ�ণ� অত�� ���পূণ�। আমরা িব�াস কির �য এই �িশ�ণ ভিবষ�েত আমােদর সহায়তা করেব
এবং আশা কির এ� আমােদর আই� দ�তা বৃি� অব�াহত রাখেব " �িশ�ণ� অ� সমেয়র মেধ�
�চ�র পিরমােণ তথ� জানেত সাহায� কেরেছ, সুিবধােভাগীরা তােদর নত�ন দ�তার দুদ� া� ব�বহার
করেছ। আ�িলক সম�য়কারী, �জলা ফ�ািসিলেটটর এবং কিমউিনেকশন �ম আমােদর অংশীদার
িসএসও�িলেক তােদর অনলাইন উপি�িত উ�য়েনর জন� কাজ চািলেয় যােব।

এই সংখ�ায়

�যাগােযাগ ট�লস সং�া� �িশ�ণ স�ণূ�

২য় দফায় �সাশ�াল িমিডয়া ক�াে�ইন

যবু িদবস উদযাপন

তথ� অিধকার িদবস উদযাপন 

িপফরিডর-�চারণায়  সামািজক
জবাবিদিহ নীিত িবেশষ� চির� িডজাইন

'"িরভ িসে�মস' িজআরএস সফটওয়�ার
উ�য়েন কাজ করেছ

এনআইএমিসর আওতায় �কৗশলগত
�যাগােযাগ �িশ�ণ

িবিপএ�িস'র ২য় পয�ােয়র  ভ�ািলেডশন
গেবষণা কম�শালা

বািষ�ক পারফরম�া� মূল�ায়েনর উপর
�িশ�ণ

পিরবত� েনর জন� সংলাপ
�াটফম�স ফর ডায়ালেগর ��মািসক হাইলাইটস
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িসেলেটর আ�িলক সম�য়কারী �জলা
ফ�ািসিলেটটরেদর �িশ�ন িদে�ন
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ি�তীয় দফার
�চারণা �থেক দ�ু
ইনেফা�ািফ�। 
বােম: �সবা �দান
�ত�িত 
ডােন: তথ� অিধকার।

তথ� অিধকার িদবেস, িপফরিড চার� সামািজক জবাবিদিহ নীিতর উপর ি�তীয় পয�ােয়র �স�াশাল িমিডয়ায় �চারণা �� কেরেছ যার
িবষয়�েলা হেলা : তথ� অিধকার, িস�েজনস চাট�ার, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া এবং জাতীয় ��াচার �কৗশল।  

�থম �চারণা� িছেলা, এি�ল �থেক আগ� মাস পয��,যা অেনক �ফসবুক ব�বহারকারীেদর কােছ �পৗ�ছােত সফল হেয়িছল, তেব
আমােদর �ত�াশা মেতা দশ�ক িছেলা না।�াথিমক �চােরর এক� িবে�ষেণ �দখা �গেছ �য আমােদর �চারণা� সাধারণ মানুেষর কােছ
খুব একটা সহজেবাধ� িছেলা না। আর তাই ি�তীয় দফায় �চােরর ��িতর জন�, কিমউিনেকশন �ম আরও িবেনাদনমূলক সাম�ী �বেছ
�নওয়ার িস�া� িনেয়েছ যা িবেনাদেনর মাধ�েম তথ� �দান করেব। এই‘এড� েটইনেম� (িবেনাদনমূলক িশ�া)’ প�িত� এখন সাধারণ
দশ�কেদর মেনােযাগ আকষ�ণ কেরেছ।

আমােদর ১ম ও ২য় পয�ােয়র �চারণার িবষয়�েলা একই রকম, এ� �িত� সামািজক জবাবিদিহ ট�লস�েলা কী, কীভােব এবং �কন তা
স�িক� ত তথ�ও �চার করেব। এই ধারণা�েলা আরও পির�ারভােব উপ�াপেনর জন�, আমরা অ�ািনেমেটড চির�েক সামেন এেনিছ।
এই চির��িলর �েত�ক�ই সামািজক জবাবিদিহ ট�লস�েলার িবেশষ� এবং একজন �বাকা �দত�ও আেছ।  এই কাট� �ন বা এিনম�েটড
চির� �েলার মাধ�েম এখন দশ�করা িশখেবন �য সামািজক জবাবিদিহ ট�লস সাধারণ মানুেষর জীবেণ, কীভােব কাজ কের এবং �কেনা
এ�েলা ���পূণ�।

অ�ািনেমেটড কাট� �ন, �ািফ� এবং িভিডও�েলার পাশাপািশ ফেটা �ািফ�, িপএসএ িভিডও এবং অন�ান� �াসি�ক কে�নটও �দখােনা
হেব। এই �চােরর সময়, মূল ল�� হ'ল আরও �বিশ সাধারেণর সােথ জিড়ত থাকা যােত আমােদর �চার সাম�ী�েলা পুেরা �ক�
এলাকার দশ�কেদর কােছ �পৗ�ছােত পাের। এখন পয��, ি�তীয় �চারািভযােনর �াথিমক অংশ� আমােদর �াভািবেকর �চেয় �বিশ
�ফসবুক ব�বহারকারীেদর কােছ �পৗ�েছ িগেয়েছ এবং সাধারণ দশ�করাও এেত সাবলীলভােব অংশ�হণ কেরেছন।

যুব িদবস উদযাপন: ত�ণ ম�াপ সদস�েদর �চােখ বাংলােদেশর পিরবত� েন করণীয়

২য় দফায় �স�াশাল িমিডয়ার �চারণা: ২১ �ক� �জলায় সামািজক জবাবিদিহ ট�লেসর �চার 
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১২ আগ� আ�জ�ািতক যুব িদবেসর স�ােন, িপফরিড ১০ িমিনেটর এক� িভিডও �তির কেরেছ যােত আমােদর ২১ � �ক� �জলা
�থেক যুবেকরা সামািজক জবাবিদিহ ট�লস ব�বহােরর মাধ�েম তােদর িনজ এলাকায় কী �ভাব �ফলেছ �স�েলা িনেয় কথা বেলন।
িভিডও�েত আমােদর অংশীদার িসএসও এবং ম�াপ �েপর ত�ণ ব�ারা তােদর সাফল� এবং ভিবষ�েতর পিরক�না ও তােদর িনজ
এলাকা�েলােত আরও উ�ত �ান িহেসেব গেড় �তালার জন� কী কী কাজ করেছন �স িবষয়�েলা িনেয় কথা বেলেছন।সরকাির �সবা ও
সরকাির কম�চারীেদর জবাবিদিহ িনি�ত করা, বাল�িববাহ ব�, নারীর িশ�া ও �মতায়ন, মাদকিবেরাধী �চারণা, এবং িনজ এলাকার
অবকাঠােমা উ�য়েনর মেতা জনি�য় িবষয়�েলা িছল তােদর কােজর �ধান িবষয়। যুবকেদর এ রকম অনুে�রণামূলক গ��েলা
পির�ার কের �য তারা িন�ার সােথ িনজ এলাকার উ�য়ন এবং তােদর ভিবষ�ত নাগিরকেদর উ�য়েনর কাজ করেত ব� পিরকর।
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মহামারীজিনত কারেণ সামািজক �মলােমশার ওপর িবিধিনেষেধর জন� , িপফরিড এই বছেরর তথ� অিধকার িদবেস সাধারণ মানুষেক
স�ৃ� করার এক� সৃজনশীল উপায় �বেছ িনেয়িছল। ২৮ �সে��র আ�জ�ািতক তথ� অিধকার িদবেসর এক স�াহ আেগ, িপফরিড
�ক� কম�েদর এক� সংি�� িভিডও �কাশ কেরেছ যা আমােদর �ফইসবুক ব�বহারকারীরা "তথ� আমার অিধকার" �চারণায় �যাগ
িদেত উৎসািহত কের।

�ফইসবুেকর দশ�কেদর কােছ বাংলায় বা ইংেরিজেত কাগেজ িলেখ তেথ�র অিধকার স�েক�  িনেজেদর ম�ব� �কােশ উৎসািহত করা
হেয়িছল �যমন: "তথ� জানা আমার অিধকার" এবং "তথ� অিধকার আইন, ২০০৯-এর মাধ�েম আপনার জানার অিধকার িনি�ত ক�ন।"
তারপের, কাগজ হােত �রেখ, তােদর িনেজর ছিব ত�লেত এবং তােদর �ফসবুেকর টাইমলাইেন #�াটফম�সফরডায়ালগ এবং #তথ�অিধকার
িলেখ �পা� করার জন� অনুেরাধ করা হেয়িছল।

�ায় ২০০ জন ব�ি� তােদর অিধকােরর তথ� ব�বহােরর �চাের �স�াশাল িমিডয়া ��াফাইেল ছিব �পা� কেরেছ। আমােদর �ফইসবুেক

�চারমূলক সাম�ী এবং ��াটফেম� যারা তােদর িনজ� ছিব �পা� কেরেছন, �মাট দশ ল� ব�বহারকারী আমােদর �ফইসবুেক �যাগ িদেয়েছন ।

িপফরিড �ফইসবুেক, দশ�কগণ এক� সংকলন এ�লবােম সম� অংশ�হণকারীেদর ছিব �দখেত পােবন। �মাট ১৮ জন নাগিরক এবং ৮ জন

�জলা তথ� অিফসার এই �চােরর জন� তােদর ছিব জমা িদেয়েছন। ি��শ কাউি�ল বাংলােদশ কায�ালয় তােদর ভ�ািরফাইড �পইজ �থেক এই

�চারণা� চািলেয়েছ। 

আমােদর �ফসবুক �চারণা �থেক "তথ� আমার অিধকার" এর ছিব

তথ� অিধকার িদবস উদযাপন: ১০ ল� দশ�েকর কােছ �পৗ�েছেছ অনলাইন �চার



বত� মান সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম �চারণা চালােনার জন� আমরা উপেরর চির��েলা ব�বহার করিছ। িপফরিড এর ল�� হ'ল আমােদর

�ক� �জলা জুেড় এই িচ��েলা �িতিনিধ� করেব। এই চির��েলার মাধ�েম সামািজক জবাবিদিহ নীিতর�েলা স�েক�  জনগণেক

সেচতন করা। 

আমােদর �সাশ�াল িমিডয়া �চার�িলেত সহায়তা করার জন�, কিমউিনেকশন �ম পঁাচ� িবেশষ চির� �তির কেরেছ। চার� নীিত
িবেশষে�র চির��িল সম� বাংলােদশ জুেড় িবিভ� বয়েসর, �ভৗগিলক এবং জীবনযা�ার �িতিনিধ� করার জন� এবং �বাকা �দত�
চির�� �চারণায় হাস�রসযু� করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ।

তথ� অিধকার আপা একজন �বীণ আিদবাসী মিহলা, িতিন তার �ত�� স�দায়েক তেথ�র অিধকার স�েক�  জানেত এবং
জনসাধারেণর তথ� অিধকার �পেত  সহায়তা করার জন� অত�� আ�হী। িস�েজনস চাট�ার চাচা হেলা মধ�বয়সী কৃষক িযিন তার �ােম
�ােম িস�েজনস চাট�ার ব�বহার �চার কেরন এবং তার �িতেবশী এবং পিরবারেক ঝােমলামু� ভােব সরকাির �সবা পাওয়ার ব�াপাের
সহায়তা করেত চান। িজআরএস আপা অিভেযাগ �িতকার ব�ব�ার �চারকারী এক যুবতী। িতিন িব�াস কেরন �য সরকাির �সবা উ�ত
করেত সরকারেক সহায়তা করার জন�, �সবা স�কভােব সরবরাহ না করা হেল নাগিরকেদর এই জবাবিদিহ ট�লস ব�বহার করা জ�ির।
এনআইএস বালক এমন এক ত�ণ চির� িযিন বাংলােদেশর ভিবষ�েতর িবষেয় আশাবাদী এবং সরকাির ও �বসরকাির উভয় জীবেনই
সততা �দখেত চান। �লাকেদর ি�য়াকলােপর জন� দায়ব� রাখার জন� িতিন এনআইএসেক তঁার সমবয়সীেদর মােঝ �চার কেরন। �শষ
অবিধ, কাট� �ন�িলেক হালকা এবং মজাদার রাখেত এক� িনেব�াধ �দত� চির�� �তির করা হেয়িছল। �বাকা �দত� সব�দা জনসাধারেণর
�সবা �পেত হয়রানীর িশকার হওয়া �লাকেদর সহায়তা করার �চ�া কের থােক তেব বা�েব �স তার জাদুর কুিপর মাধ�েম �গালাপ বা
সামান� িকছ�ই  করেত পাের। চার� সামািজক জবাবিদিহ নীিত িবেশষ� চির��েলা অন�ান� মানুেষর উপকাের এিগেয় আেস, এবং
�স�েলার ব�বহার িশখায় , �বাকা �দত� সামািজক নীিত ও এর ব�বহার স�েক�  জানেত পাের এবং তােদর �চাের সহায়তা করার
�িত�িত �দয়।

িপফিডর সামািজক জবাবিদিহ নীিত �চােরর জন� নত�ন চির� উপ�াপন করা হে�
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সামািজক জবাবিদিহ নীিত িবেশষ� দনু�িতর অবসান ঘটােত একতাব�। বাম �থেক ডান: িজআরএস আপা, আর�আই আপা, �বাকা �দত� , িস�েজনস চাট�ার
ভাই এবং ��াচার ভাই। 



সরকাির কম�কত� ােদর জন� �িশ�ণ অনু�ান

পাবনা সাংবািদক �িশ�েণর অংশ�হণকারীরা
জেুমর মাধ�েম কম�শালায় �যাগ �দন
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European Union

এনআইএমিসর অধীেন সাংবািদকেদর �কৗশলগত �যাগােযাগ �িশ�ণ 

জাতীয় গণসংেযাগ ইনি��উট (এনআইএমিস) অিতির� সিচব
ডা. �গালাম ফা�ক, মি�পিরষদ িবভােগর অিতির� সিচব,ডা.
শাহনাজ আেরিফন, এবং জনাব �মাখেলছ�র রহমান, উপ-সিচব,
এর সহেযািগতায় সাংবািদকেদর তােদর �কৗশলগত �যাগােযাগ
�িশ�ণ পুনরায় �� কেরেছ । মহামারীর কারেণ �িত�ান�
�িশ�ণ ব� �রেখিছল, তেব, িনরাপদ সামািজক দূর� বজায়
�রেখ নত�ন �যুি� ব�বহার কের এবং সাংবািদকেদর অনলাইন
সর�াম�েলা পিরচয় করার িবেশষ �েচ�া িনেয়, এনআইএমিস

িভিডও কনফােরি�ং এর মাধ�েম তােদর কাজ চািলেয় �যেত
স�ম হেয়েছ।

�মাট �িশ�ণ স��  : ২১�র
মেধ� ১৩�

�িশি�ত সাংবািদেকর সংখ�া:
৫২৫ জেনর মেধ� ৩২৫ জন

�সে��ের এনআইএমিস �মৗলভীবাজাের এবং মু�ীগে� দু'িদেনর �িশ�ণ িনেয়েছন, �সখােন  ২৫ জন �িশ�াথ� উপি�ত িছেলন।
অে�াবের পাবনা, নীলফামারী এবং �ন�েকানায় আরও ৭৫ জন সাংবািদকেক �িশ�ণ �দওয়া হেয়িছল। আজ অবিধ,
এনআইএমিস িপফরিড-এর ২১ �ক� �জলার মেধ� ১৩� �িশ�ণ িদেয়েছ। বািক �িশ�ণ�িল অনলাইেন চলেত থাকেলও
এনআইএমিস আশা কের �য তারা �তই সরাসির �িশ�ণ কায��ম �� করেব। �িশ�ণ�িল স�ূণ� হেল, ৫২৫ জন সাংবািদক পঁাচ�
সামািজক জবাবিদিহ নীিতর (এনআইএস, আর�আই, িসিস, িজআরএস, এবং এিপএ) পাশাপািশ অন� নীিতমালা স�েক�  িরেপাট�
করার জন� �িশ�ণ পােবন।



সাংবািদকেদর মি�পিরষদ িবভােগর ব�ি�রা তােদর অিফেস
নীিত�েলার যথাযথ �েয়াগ িনি�ত করেত তােদর �জলায়
তদ�মূলক �িতেবদেন জিড়ত থাকার জন� উৎসািহত
কেরেছন। মি�পিরষদ িবভাগ সাংবািদকেদর যথাযথ
সুর�ামূলক আইন �রণ কিরেয় িদেয়েছন যােত
তারা দুন�িত সং�া� িবষেয় সেচতনতা বাড়ােনার
�েয়াজনীয়তা অনুধাবন কের �ানীয় কতৃ� পে�র কাছ �থেক
সমস�ার স�ুখীন না হয়। �য সাংবািদকরা ইেতামেধ�
�িশ�ণাথ�রা বেলেছনেয তারা নীিত�েলার িবষেয় তােদর
পড়ােশানা চািলেয় যােবন এবং তারা ভিবষ�েত ব�ি�গতভােব
িরে�শার �কােস� অংশ িনেবন বেল আশাবাদ ব�� কেরেছ।
আজ অবিধ, �িশ�ণ�িল ইেতামেধ� সামািজক জবাবিদিহ
নীিত�েলার দৃশ�মানতা বৃি� কেরেছ, কারণ অংশ �নওয়া
�জলার সাংবািদকরা তােদর �ানীয় সংবাদপ��িলেত
�িশ�েণর িবষেয় �িতেবদন �কাশ কেরন। উে�খ� �য
,এিপএ-এর এক� �িতেবদন বাংলােদেশর িবখ�াত �দিনক
পি�কা �থম আেলােত �কািশত হেয়েছ, সাত� িস�
কেপ�ােরশেনও এ িবষেয় �িতেবদন �কাশ করা হেয়েছ।
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‘িরভ িসে�ম’ নাগিরক এবং সরকারী কম�চািরেদর �ারা একইভােব ব�ব�ত অনলাইন অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া (িজআরএস)
সফটওয়�ার� িবকােশর জন� িপ ফর িড এর সােথ কাজ করেছ। �ত এবং দ�তার সােথ অনলাইন িসে�েমর মাধ�েম আনু�ািনক

অিভেযাগ�েলা �বাঝার জন� এবং সমাধান করার জন� সরকাির কম�কত� ােদর সাহায� করেছ, ‘িরভ’ িপফরিড’র �ক� �জলা �েলােত
�িশ�ণ �কাস� পিরচালনা কের আসেছ। আগ� মােস, িরভ িভিডও কনফােরে�র মাধ�েম িজআরএস সফটওয়�ার সং�া� চ�ড়া�
�িশ�ণ �কাস� পিরচালনা কেরেছ।
 
এখন, সরকােরর �িত� �েরর সকল সরকাির কম�কত� ার িনজ� ব�ি�গত অনলাইন অ�াকাউে� অ�াে�স রেয়েছ �যখােন তারা তােদর
িব�ে� �থাগত অিভেযাগ�িল �দখেত পােব এবং িসে�েমর মাধ�েম তারা �িত� সমস�া সমাধােনর জন� নাগিরকেদর সােথ কাজ
করেত পাের। ঊ��তন কম�কত� াগণ তােদর ত�াবধােন কম�কত� ােদর িব�ে� অিভেযাগ�িল কীভােব পয�েব�ণ করেবন �স স�েক� ও

�িশ�ণ �দওয়া হেয়েছ, সুতরাং �কানও অিভেযাগই সমাধান ছাড়া থাকেব না। ‘িরভ ‘ িজ আর এস িসে�ম� আরও ভালভােব ব�বহার
করেত সরকাির  কম�কত� ােদর সাহায� �দান অব�াহত রাখেব এবং এই বছেরর �শেষর িদেক, তারা িপফরিড কম�কত� ােদর তােদর
�েয়াজেনর িভি�েত �িশ�ণ িভিডও �তির করেত সহায়তা করেব।

"িরভ িসে�মস' িজআরএস সফটওয়�ার উ�য়েন কাজ করেছ

অংশ�হণকারীরা ২০-২৩ আগ�  �িশ�েণর জন� জেুমর মাধ�েম
সি�িলত হন

মি�পিরষদ িবভােগর অিতির� সিচব ড  শাহনাজ আেরিফন
অিধেবশন�র উে�াধন ও ২ িদেনর �কােস� অংশ�হন কেরেছন।

�দিনক �থম আেলা পি�কায় এিপএ-এর উপর �কািশত
�িতেবদন। এ� বাংলােদেশর এিপএ-র উপর �কািশত এক�
িনবে�র �থম উদাহরণ, এর মাধ�েম �বাঝা যায় �িশ�ণ কীভােব
সামািজক জববিদিহ নীিত �েলা �ানীয় সংবাদ পে� �ভাব িব�ার
কেরেছ।



এিপএম �িশ�ণ: িবিপএ�িসর িবভাগীয়  কম�কত� ােদর বািষ�ক পারফরম�া� ম�ােনজেম� এর ওপর কাজ
কেরেছ

আগ� �থেক �সে��র পয��, িবিপএ�িস বাংলােদশ জুেড় িতন� অ�েল বািষ�ক পারফরম�া� ম�ােনজেম� কম�শালা বা�বায়ন কের।
�থম �িশ�ণ� আগে�র �শেষ খুলনায় হেয়িছল, তারপের �সে��র মােস রাজশাহী এবং রংপুের এক� �িশ�ণ হেয়িছল।�িত�
�িশ�েণ অংশ�হণকারীরা িনজ বাস�ান �থেক �যাগদান কেরন ,িভিডও কনফােরি�ং এর মাধ�েম সরকাির এবং �বসরকাির
িব�িবদ�ালয়�েলা �থেক �ায় ৫০ জন অংশ�হণকারী িছল। কম�শালা�েলা সাধারণ ভ�ল িচি�তকরণ এবং �াস করার উপর �জার �দয়,
বাধ�তামূলক সামািজক জবাবিদিহ সূচক, কীভােব স�কভােব বািষ�ক পারফরম�া� ম�ােনজেম� (এিপএম) ��ত করা যায় এবং
কম�কত� ারা �� ছাড়া এিপএম স�ূণ� করেত পাের তা িনি�ত করার জন� ব�বহািরক অনুশীলন এর ব�ব�া িছল। এক� �িশ�ণ �কাস�
বািক রেয়েছ, যা এই নেভ�ের চ��ােম অনুি�ত হেব। অংশ�হণকারীরা কম�শালার মূল�ায়ন কেরিছল কারণ এ� তােদর আেগর কম�শালার
�ু� এবং তােদর িবভাগ�িলর জন� আস� এিপএম স�ূণ� করার ব�াপাের আরও দ� হেত সাহায� করেব।

এেত �ধান অিতিথ িছেলন জন�শাসন ম�নালেয়র সিচব �শখ ইউসুফ হা�স, িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি�ত িছেলন িবিসএসএ এর
�র�র িমেসস বদ�ন �নছা। ডঃ শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, মি�পিরষদ িবভােগর অিতির� সিচব এবং স�ািনত অিতিথ িহসােব
উপি�ত িছেলন িপফরিড-র �ম িলডার জনাব আরেসন ��পািনয়ান। কম�শালায় সভাপিত� করার জন� িবিপএ�িসর
�র�র জনাব �মাঃ রািকব �হাসাইন এনিডিসেক িবেশষ ধন�বাদ।

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole
responsibility of Platforms for Dialogue and do not necessarily reflect the views of the European Union. 

গত জুলাই মােস এক� সফল �াথিমক ভ�ািলেডশন গেবষণা কম�শালা �শেষ, �র�র জনাব �মা: রিকব �হােসেনর পিরচালনায় িবিপএ�িস
আগে�র ��েত ২য় পয�ােয়র ভ�ািলেডশন গেবষণা কম�শালা পিরচালনা কের। মি�পিরষদ িবভাগ, জন�শাসন ম�নালয়, িবিপএ�িস এবং
�ানীয় িব�িবদ�ালয় �থেক �মাট ২৭ জন এই অনলাইন কম�শালায় অংশ�হণ কেরেছন। মূল আেলাচনার িবষয়� িছল সরকাির কম�কত� ােদর
সামািজক জবাবিদিহ সর�াম (এসএ�এস) �বাঝার িবষেয় িবিপএ�িস গেবষণা �িতেবদেনর পয�ােলাচনা এবং ভ�ািলেডশন। গেবষণায় �দখা
�গেছ �য অেনক সরকাির কম�চারীেদর সুশাসেনর সােথ স�ৃ� (ট�লস) সর�াম�েলা এবং ধারণা�িল স�েক�  ভাল ধারণা থাকেলও
অিধকাংেশর  বািষ�ক কম�স�াদন চ� ি� (এিপএ) এবং সরকাির �সবা �দান �িত�িত (িসিস) স�িক� ত উ�য়েনর আরও জায়গা রেয়েছ।
সরকাির কম�চারীেদর জন� স�াট স�েক�  আরও আনু�ািনক �িশ�ণ, স�াট স�েক�  জনসেচতনতা উ�ত করা, সরকাির কম�চারীেদর কম��মতা
বাড়ােনা, এবং সরকাির কম�চারী যারা সামািজক জবাবিদিহ নীিত সােথ নাগিরকেদর পিরচয় কিরেয় �দওয়া সহ িবিপএ�িস ভিবষ�েতর উ�য়েনর
জন� িবিভ� পরামশ� �দয়।
 
জন �শাসন ম�নালেয়র সিচব �শখ ইউসুফ হা�ন, �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন, িবিসএসএএর �র�র, িমজ বদ�ন �নছা এবং
মি�পিরষদ িবভােগর অিতির� সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস এবং �ম িলডার জনাব আরেসন ��পািনয়ান স�ািনত অিতিথ িহেসেব
উপি�ত িছেলন।
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