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িপফরিড �ক� কতৃ�ক ২১� নত�ন কিমউিন� িরেসাস� �স�ােরর �ার উ���করণ

২০১৯ সােলর জানুয়ািরেত �াটফম�স ফর ডায়ালগ (িপ ফর িড)  �ক�  ২১� �ক� �জলায়

২১� নত�ন কিমউিন� িরেসাস� �স�ার �াপেনর কাজ �শষ কেরেছ।এসকল �ক�সমূহ- যা

নাগিরকেদর স�ৃ�তায় �ানীয় �গাি�র উ�য়েনর �ক� িহেসেব কাজ কের- সকল সুশীল

সমাজেক আওতাভ�� করেত এবং সকল অংশীজন িবেশষ কের নাগিরকগণ, �াথ�ােনষী

মহল, �ানীয় কতৃ� প� এবং িনব�ািচত �িতিনিধবৃে�রজন� অংশ�হণমূলক অনুকুল

পিরেবশ আনয়নকে� �তরী করা। ম�াপস্-এর সভা আেয়াজন,�ানীয় কম�শালা ও

�িশ�েণর কােজ
এ সকল িরেসাস� �স�ারসমূহ �ানীয় জনেগাি� ব�বহার করেব, এবং এ সকল �ক�সমূহ

নাগিরক সনদ ও অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া স�েক�  আরও জানার জন� �ানীয় নাগিরকেদর

স�দ সহায়তা �সবা �দান করেব। নাগিরকগণ এই �ক� হেত ই�ারেনট সুিবধা, সরকারী

নীিতমালা স�েক�  িজ�াসা, এবং তথ� অিধকার আইেনর অধীেন ও নত�ন অিভেযাগ

�িতকার ব�ব�া সফটওয়�ার এর মাধ�েম �কানতথ� পাবার জন� আেবদনপ� পূরেণ

সহেযািগতা লাভ করেব।  অতীব ���পূণ� িবষয়হে�, ইউেরাপীয়ান ইউিনয়ন �ত�াশা কের �য

�িত� কিমউিন� িরেসাস� �স�ার রাজৈনিতকভােব িনরেপ� হেব যােত সমােজর

সকল সদস� অংশ�হেণর সুেযাগ ও উৎসাহ পায়।

কিমউিন� িরেসাস� �স�ার উে�াধনী
অন�ুােন ি��শ হাই কিমশনার �ীম�েল
ম�াপ সদস�েদর সােথ �যাগ �দন।

িপফরিড �ক� কতৃ� ক ২১িট নতুন
কিমউিনিট িরেসাস� �স�ােরর �ার
উ�ু�করণ
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ম�ীপিরষদ িবভােগ অিভেযাগ �িতকার
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চ��াম অ�েল �িশ�ক �িশ�ণ কালীন
�ানীয় �িশ�কবেৃ�র ফেটােসশন। �িশ�ণ
অনিু�ত হয় ২০-২৬�শ জানয়ুাির ২০১৯
তািরেখ।

২৮�শ জানয়ুাির ২০১৯, খলুনায় িশখন িশ�া
কম�শালায় িসএসও পাট�নার �িতিনিধবেৃ�র
সি�লন।

সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ ও

�ানীয় জনেগাি�েক

�মতািয়তকরণ: িশখন িশ�া

কম�শালা ও �িশ�ক �িশ�ণ

িপফরিড �ক�, �ানীয় অংশীজন, এবং �ানীয় সরকাির কম�কত� ােদর সােথ কােজর ��ে� চ�ােল�সমূহ �থেক �া� িশ�ণ�েলা

এবং �স�েলা িকভােব সমাধান করা যায় �স িবষেয় কম�শালায় আেলাচনা করা হয়।

 

�কে�র সামািজক জবাবিদিহতা উপরকরণ�িলর সােথ কাজ করার, িবেশষ কের অন�ান� ��কেহা�ারেদর সােথ তাল িমিলেয়

অংশ�হণকারীেদরকােজর িনজ� অিভ�তা িবিনমেয়র সুেযাগ িছল কম�শালা�েত। মাদকপাচার এবং নারী িনয�াতেনর মত সংেবদনশীল িবষেয়

িকভােব সমাধান করা যায় তার অ��তা থাকা সে�¡ও সকল অংশীদারগণ মেন কেরেছন �য তােদর সংগঠেন সামািজক জবাবিদিহতা

উপকরণসমূহ বা�বায়েন এই কম�শালা� তােদরেক আরও �মতািয়ত কেরেছ, িবেশষ  কের এ� সরকােরর ��তা ও জবাবিদিহতার সােথ

স�িক� ত।

 

�ক� জনেগাি�র জন� পার�ািরক সহেযািগতা ও িশ�া-সুেযাগ �দােনর পাশাপািশ আমােদর চলমান �েচ�ার অংশ িহেসেব, িপফরিড

�ক�  ইেতামেধ� �নতৃ�, সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ, অিধপরামশ�, �লি�ক অ�ভ�ূ� ি�করণ, গণতাি�ক মািলকানা, এবং সামািজক কম�

�ক� িবষেয় ৬� �িশ�ক �িশ�ণস�� কেরেছ। এই ৭িদেনর �িশ�েণ�ক� এলাকা �থেক �িত� ম�াপ পাট�নার �থেক ২জন �িশ�ক  কের

�মাট ১২৬ জন মা�ার �িশ�কেক �িশ�ণ �দান করা হয়। এই �িশ�ণসমূহ মা�ার �িশ�কেদরেক উ�ত সামািজক জবাবিদিহতা, নীিত

উপকরণ, অিধপরামশ� িবষয়, িল� অ�ভ�� ি�, সামািজক কম� �ক� এবং তােদর সংগঠন ও কিমউিন� সদস�েদর সােথ �নতৃে�র দ�তা 

ভাগাভািগকের �নবার �মতা �দান  কের। এই �িশ�ণসমূহ �ধুমা� আমােদর পাট�নার সংগঠনসমূেহর দ�তা বৃি� কেরনা বরং আমরা �য

কিমউিন�েত কাজ কির �সখােন গণতাি�ক মািলকানা ও উ�ত জবাবিদিহতার �ি�য়ােক শি�শালী কের।

I

এ বছেরর ��েত, �াটফম�স ফর ডায়ালগ

�ক�  কিমউিন� কায��ম �ণয়েণর

জন� �বশ িকছ�  কম�শালা আেয়াজন কের।

�থম দু� িছল রংপুর ও খুলনা �জলার

সুশীল সমাজ সংগঠন পাট�নার, মাি�

এ�া�র পাট�নার সদস�,এবং ি��শ

কাউি�ল �জলা ফ�ািসিলেটটরেদর সােথ

িশখন িশ�া কম�শালা।



এই �কাশনা� ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর আিথ�ক সহায়তায় �কাশ করা হেয়েছ। এর িবষয়ব� স�ূণ��েপ �াটফম�স ফর ডায়ালগ �কে�র দািয়-দািয়�  এবং
�কানভােবই এটা ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর দ�ৃভি� �িতফিলত কের না।

মি�পিরষদ িবভােগ অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া এবং নাগিরক

সনদ �িশ�ণ ��

সামািজক কম��ক� পিরক�নার জন� নীলফামািরর িকেশারগে� ম�াপ
���ােসবীরা একি�ত হেয়েছন

৩রা মাচ� , ২০১৯ তািরেখ সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ িবষেয় জানেত িবিভ�
�জলা �থেক ম�াপ ���ােসবীরা ঢাকায় এেসেছন ।

ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর অথ�ায়েন �াটফরম ফর ডায়ালগ �কে�র সহায়তায়

বাংলােদেশ মি�পিরষদ িবভাগ  আধুিনক অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া এবং নাগিরক

সনদ এর উপর �িশ�ণ �দান �� কেরেছ। �যুি� ও �সবা উ�য়েনর মাধ�েম

সাংগঠিনক স�মতা বৃি�র �ারা  নাগিরক ও সুশীল সমােজর অিভেযাগ �িতকাের সাড়া

�দােনর ��ে� িজআরএস �িশ�ণ� সরকারী কম�কত� ােদর দ�তা বৃি� করেব।

 মি� পিরষদ িবভােগর সম�য় ও সং�ার িবষয়কস�ািনত �সে�টারী এন. এম.

িজয়াউল আলম িজআরএস িবষয়ক �থম �িশ�ণ ব�াচ�র উে�াধন কেরন। িবিভ�

ম�ণালয় ও িবভােগর �ায়২৫০ জন সরকারী কম�কত� া�িশ�েণ অংশ�হণ কেরন, এবং

সরকারী কম�চািরেদর জন� এটােক  এক� কায�করী সংিমি�ত অনু�ােন পিরণত কের।

নাগিরক সনদ �িশ�ণ� উে�াধন কেরন সম�য় ও সং�ার িবষয়ক স�ািনত নত�ন

�সে�টাির জনাবড.�মা: শামসুল আেরফীন। এ� ি�তীয় �জে�র নাগিরক সনদ িবষেয়

সহায়ক�িশ�ণ �দান কের, �যখােন ১৫০জন সরকারী কম�কত� া উপি�ত িছেলন।
২৫�শ  �ফ�য়াির ২০১৯ তািরেখ  ি�তীয় �জে�র
নাগিরক সনদ িবষেয় ম�ীপিরষদ সদস�েদর উে�েশ�
ব�ব� রাখেছন সম�য় ও সং�ার িবষয়ক স�ািনত
�সে�টাির জনাব ড.�মা: শামসলু আেরফীন।

বাংলােদেশ সামািজক কম� �ক� পিরক�না ও পিরচালনায় �াটফম�স ফর ডায়ালগ �ক�� ১৪� �জলায় কিমউিন� সদস�েদরেক

�িশ�ণ �দান করেছ। এই �ক��িল মাি�-এ�া�র পাট�নারশীপস্ �ারা সংগ�ত, �য�েলা এক� উপেজলার কিমউিন� ���ােসবকেদর

�ছাট �ছাট দেল গ�ত। এই �ক��িল কিমউিন�র একা�তা বৃি�র জন� নীিত উপকরণসমূহ ব�বহার কের �ানীয় সমস�া�িল

�মাকােবলা করেব এবং ���পূণ� িবষেয় সমােবশ করেত �ানীয় �গাি�েক স�ৃ� করেব। �নতৃ� ও �যাগােযাগ �িশ�েণর পাশাপািশ

সামািজক জবাবিদিহতা উপকরেণর উপর �িশ�ণ �দােনরজন� কিমউিন� সদস�েদর সােথ িপফরিড �ক�� কাজ কেরেছ। এই

�িশ�ণসমূহ নত�ন নাগিরক সনদ, তথ� অিধকার আইন, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া, এবং স�িত বা�বািয়তজাতীয় ��াচার �কৗশলেক

�ক� কের পিরচািলত। �কান স�াপসমূহ তােদর কিমউিন�র জন� �বিশ ফল�সূতা �দখার জন� ম�াপসসমূহ ইেতামেধ� গেবষণা কাজ ��

কেরেছ।

সামািজক কম� �কে�র জন� �ানীয় সদস�গণ ��ত


