
আমােদর কাজকম��েলা জুেনর �শষ িদক পয�� চলিছেলা, ইিতমেধ� সামািজক
জবাবিদিহ সর�াম�েলার(ট�্লস) এবং আমােদর অংশীদারেদর স�মতা বাড়ােনার
জন� িপফরিড ও ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর মেধ� ৫ মােসর চ� ি� স�সারণ হেয়েছ। যিদও
উ�ত িশ�ার জন� িবেদশ �মণ এবং শারীিরকভােব উপি�ত হেত হেব এমন কায��ম
�নােভল কেরানভাইরাস িনেয় উে�েগর কারেণ সামিয়কভােব �িগত করা হেয়েছ, তেব
দূরবত� �ান �থেক িপফরিড তার কায��ম চািলেয় যাে�। �ক� ফলাফল ১ এবং ২
উভয়ই অনলাইেন �িশ�ণ �দান কেরেছ এবং নেভ�র অবিধ তা চািলেয় যােব।

�যাগােযাগ কম�রা �কে�র ২১�  �জলায় �সাশ�াল িমিডয়ােত সামািজক
জবাবিদিহ  সর�াম স�িক� ত তথ� ছিড়েয় �দওয়ার কাজ চািলেয় যােব, এবং
আরএমইএল অনলাইন �ডটা সং�েহর মাধ�েম আমােদর কায��েমর মূল�ায়ন করেত
থাকেব। িপফরিড �ক� আমােদর িসএসও এবং সরকাির উভয় অংশীদােরর স�মতা
বাড়ােনার িবষেয় �িত�িতব� এবং অনলাইন ট�লেসর সাহােয�  �ক�� সারা �দেশর
মানুেষর উপর ইিতবাচক �ভাব অব�াহত রাখেত পারেব।

এই সংখ�ায়

িপফরিড ৫ মােসর চ� ি� স�সারণ
চ�ড়া�

�যাগােযাগ ট�লেসর �িশ�ণ

২১� �ক� এলাকায় সামািজক
�যাগােযাগ মাধ�েম �চারণা

সুিবধােভাগীেদর সােথ স�ৃ� থাকার
জন� িসএস স�মতা �তির করা

িবেশষ�েদর আেলাচনা

বািষ�ক কম�স�াদন ব�ব�াপনা
কম�শালা

 ভ�ািলেডশন কম�শালা

দূরবত��ান �থেক কােজর সােথ সম�য়
সাধন করেছ

পিরবত� েনর জন� সংলাপ 
�াটফম�স ফর ডায়ালেগর ��মািসক হাইলাইটস 
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িপফরিড ৫ মােসর চ� ি� স�সারণ চ�ড়া�: আমােদর কম�কা� �যভােব
এিগেয় চেলেছ 

িপফরিড  দেলর সদস� সািবহা জা�াত,
বাস�ান �থেক অনলাইেন আমােদর
কায��ম চািলেয় যাে�ন
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িপ ফর িড আ�িলক
সম�য়কারী, আলমগীর
িময়া (নীেচ ডান),জলুাইেয়র
এক স�াহ �যাগােযাগ
ট�লেসর উপর সনুামগ�
�থেক ১ জন িপফরিড
�জলা ফ�ািসিলটর, ২ জন
 িসএসও �নতা এবং ৬ জন
ম�াপ সদস�েক �িশ�েণ
�নতৃ� িদে�ন।

অনলাইেনর  মাধ�েম কােজর গিত বাড়ার কারেণ, অভ��রীণভােব সংগ�ত করার জন�  িপফরিড �ক� আমােদর িসএসও�িলেক
কীভােব সাংগঠিনক ট�লস  িহসােব �ফসবুক ব�বহার করেবন, কীভােব ক�ানভায় �কানও মাধ�েমর জন� সু�র �ািফ� এবং িডজাইন �তির
করেবন, কীভােব �গল �াইভ ব�বহার করেবন এবং কীভােব উই� ব�বহার কের এক� িবনামূেল�, কা�ম ওেয়বসাইট �তির করেবন তা
�শখােনার জন� এক� �িশ�েণর আেয়াজন কেরন। িপ ফর িড �যাগােযাগ �ধান, সারা লুইস এক� �িশ�ণ  পিরক�না কেরেছন যা
জুেনর �শেষর িদেক এবং জুলাইেয়র ��েত বা�বািয়ত হেয়িছল। িডিজটাল অিফসার মনজুর হায়দােরর সহায়তায় �যাগােযাগ িবভােগর
কম�রা �িশ�ণ  সরবরাহ কেরেছ, এছাড়াও সম� িপফরিড �কে�র আ�িলক সম�য়কারী (আরিস) এবং �ক� ফলাফল ১ এর �ধান
�িশ�েণর জন� সাহায� �দান কেরেছন।  

�িশ�ণ�েত কীভােব িসএস ও বা মাি�  অ�া�র অংশীজনেদর জন� এক� �ফসবুক পৃ�া �তির এবং পিরচালনাকরা যায়, কীভােব
�ফসবুক �প �তির করা যায়, ���ােসবক বা মাি� এ�র পাট�নারিশেপর �গা�� কীভােব ক�ানভার অনলাইন ��াটফম� ব�বহার কের
িডজাইন �ািফক �তির করেত হয়, কীভােব অনলাইেনর সহেযািগতা করার জন� �গল �াইভ ব�বহার করেত হয়, ফাইল�িল িকভােব
সংরি�ত ও  সংগ�ত রাখেবন এবং িসএস ও ম�াপ �গা��র জন� কীভােব কা�ম িডজাইন করা ওেয়বসাইট �তির করেবন �স
সকল িজিনস �শখােনা হয় । এমনিক �িশ�েণ  ব�ব�ত সকল সর�ােমর (ট�লস) িবনামূেল�র ভাস�ন  সরবরাহ করা হেয়েছ, তাই আমােদর

সম� অংশীদার িসএসও সহেজই এই অনলাইন ট�লস ব�বহার করেত পারেবন। �িশ�েণর সময় অনলাইন সর�ােমর ব�বহািরক
�েয়ােগর িবষেয় �বিশ নজর �দওয়া হয়, হােত-কলেম �শখােনাই এই �িশ�েণর মূল উপাদান। ৬ িদন ধের এই �িশ�ণ �দওয়া হয়।

আ�িলক সম�য়কারীরা নত�ন সর�াম�িলর(ট�্লস) ব�বহার �শখার পর, �ক� ফলাফল ১ এর �ধান �জলা ফ�ািসিলেটটর এবং �ক�
উপকারেভাগীেদর (িসএসও �নতৃবৃ�, এমএিপ সদস�গণ এবং কিমউিন� িরেসাস� �স�ার এর �ধান) �িশ�ণ �দওয়ার জন� এক�
�িশ�ণ ��া�ােমর সম�য় কেরেছন।িপফরিড এর �যাগােযাগ কম� দল� ইংেরিজ এবং বাংলা ভাষায় ম�ানুয়ালও সরবরাহ কেরিছল
যােত �িশ�ণাথ�রা তােদর নত�ন িডিজটাল দ�তা অনুশীলন করার সময় এই উপকরণ�েলা সহেজই চচ� া করেত পােরন।  �জলা পয�ােয়
অনলাইন �িশ�ণ জুলাইেয় �� হেয়িছল, এবং নেভ�র অবিধ চলেব। �মাট, ২০০ জন সুিবধােভাগী (১৮ জন  িপফরিড �াফ সদস�সহ)
এই �যাগােযাগ ট�লেসর উপর �িশি�ত হেবন।

এই �িশ�েণর ��� �কবলমা� আমােদর অংশীদার সং�া�িল এবং উপকারেভাগীেদরই বত� মান পিরেবেশর সােথ খাপ খাইেয় িনেতই
সাহায� কের না, বরং এ� তােদর িনজ� কম� পিরিধ বাড়ােত সহয়তা করেব। �দশজুেড় িসএসও �নতােদর এই িডিজটাল দ�তা
সরবরােহর মাধ�েম, তােদর িনজ� কাজ �চার এবং তােদর ি�য়াকলােপ উ�িত করেত পারেবন। ��া�ােমর বািক অংশ�িলর মেধ�
িসএসও �নতােদর �িশ�ণ অব�াহত থাকেব এবং িসএসওরা তােদর সং�ার অনলাইন উপি�িত �তির করার ব�াপাের �কে�র �যাগােযাগ
কম�রাও তােদর  সহায়তা �দান অব�াহত রাখেব।

�যাগােযাগ ট�লস �ফসবকু, ক�ানভা, �গল এবং উইে�র উপর �িশ�ণ
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সামািজক জবাবিদিহ সর�াম�েলা(ট�লস) বাংলােদেশ ব�াপকভােব �চািরত হয়িন। এই সর�াম�িল �তির করেত সরকােরর �েচ�া

সে�ও �জলা ও ইউিনয়ন পয�ােয়র কম�কত� ােদর  সীিমত �িশ�ণ �মতা  ও এই সর�াম�েলা(ট�লস) স�েক�  জনসাধারেণর �ান

ন�ূনতম। এই সর�াম�িলর �চােরর উ�িতেত সহায়তা �দান করেত করেত ,িপফরিড এক� সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম �চারণা ��

কের যােত  আমােদর অংশীজনেদর নীিতমালা ও আইন কী, কীভােব তারা কাজ কের এবং �কন �স�িল ��� সহেজই বুঝেত পাের। 

�চারণার সময়, িপ ফর িড �ক� �িত� সামািজক জবাবিদিহ সর�াম�েলােত(ট�্লস) �ত�ভােব মনেযাগ �দয়। নাগিরেকর সনদ,

অিভেযাগ �িতকার  ব�ব�া, তথ� অিধকার আইন এবং জাতীয় ��াচার �কৗশল। �িত� িবভাগ ২ স�াহ ধের চেলিছল, �সই

সময় আমরা �িত� সর�ােমর ইনেফা�ািফক �তির কেরিছ , �িত� সর�াম কী কের তা বণ�না করার জন� ফেটা�ািফক �পা� কের এবং

�কন এ� ���পূণ�  তা ব�াখ�া করেত, এই সর�াম�িল ব�বহােরর বা�ব জীবেনর ফলাফল�িল �দখােনার জন� মানিবক �ভােবর

গ� িলেখিছ ।�িত� সর�াম কীভােব আমােদর জীবেণ কাজ কের এবং আরও শি�শালী কের তা �বাঝােত  িভিডও এবং অন�ান� অিডও

িভজ�ুয়াল সাম�ী �তির কেরিছ। 

সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম �চারণা: ২১� �ক� এলাকায় সামািজক জবাবিদিহ সর�াম(ট�্লস) সমেূহর
�চারণা

সামািজক জবাবিদিহ সর�াম�েলা(ট�্লস) তা স�েক�  এক

স�াহ এবং সামািজক জবাবিদিহ  সর�াম�েলার(ট�্লস)

��ে�র সংি�� এক� সমাপনী �পা� সহ, �চার� �ায়

আড়াই মাস ধের চেল।

আমরা �চারণা সাম�ী �পা� করার পর সাধারণ মানুষ ব�াপক

উৎসাহ �দিখেয়েছ।যা অভাবনীয়ভােব আমােদর সামি�ক �সার

এবং ব��তা বৃি� কের। পুেরা �চােরর সমেয়র মেধ�ই আমােদর

�ফইসবুক� কেয়ক ল� মানুেষর কােছ �পৗ�েছেছ। সামািজক

�যাগােযাগ মাধ�েমর এই �চার� হাজার হাজার মানুষ অন�েদর

সােথ �শয়ার ও ম�ব� কেরেছন। �যাগােযাগ মাধ�েম

অনুসরণকারীেদর জন� ও  জাবাবিদিহ নীিতমালার ব�বহােরর

�সার বাড়ােত  এবং এ�েলার  সাধারণ মানুেষর উপর �ভােবর

গ� �শানােনার জন� আস� মাস�েলােত িপফরিড সামািজক

�যাগােযাগ  মাধ�েম �চােরর পিরক�না করেছ।

অংশীদার িসএসও�িলর স�মতা �তিরেত িপফরিডর কােজর অংশ িহসােব, আমােদর

৬৩� অংশীদার সং�ার জন� িভ� িভ� �চারপ� �তির কেরেছ । আমােদর অংশীদারী

িসএসও�েলার ভিবষ�েতর �চারণা সর�ামসমূহ (ট�্লস) িহেসেব তারা তােদর অন�ান�

সুিবধােভাগী,অংশীদারেদর ও দাতা সং�ার সােথ সহেজই এর মাধ�েম �চারণা চালােত

পারেবন । আমরা �িত� অংশীদার িসএসওর কাছ �থেক মূল তথ� সং�হ কেরিছ,

তােদর িববরণ এবং  ফেটা�াফসহ এক� �চারপ� �তির কেরিছ এবং তারপের �কানও

তথ� পিরবত� েনর ই�া থাকেল তারা স�াদনা করেত পাের

এমন এক� �ট�েলট সরবরাহ কেরিছলাম । �ম মােসর �শেষ �চারপ� �তিরর কাজ

সমা� হেয়িছল। িপফরিড �ক� এবং �যাগােযাগ কম�রা িসএসও�িলেক �েয়াজেন

সহায়তা �দান চািলেয় যােবন। 

সুিবধােভাগীেদর সােথ জিড়ত থাকার জন� িসএসও স�মতা �তির:

িপফরিড �িত� অংশীদার িসএস ও সং�ার জন� �চারপ�  �তির     

কেরেছ



সরকাির কম�কত� ােদর জন� �িশ�ণ আেয়াজন

�মাঃ কামাল �হােসন, সিচব, সম�য় ও সং�ার,
মি�পিরষদ িবভাগ গেবষণা �বধকরণ কম�শালায়
�ধান অিতিথ িছেলন.

িবিপএ�িস, জনাব �মা: রিকব �হােসন এনিডিস, িবিপএ�িসর �র�র এর �নতৃে� ২৬-২৮, জুন
২০২০ সাল পয�� বািষ�ক কম�স�াদন ব�ব�াপনা (এিপএম) এর উপর দু'িদেনর এক� সফল
কম�শালা পিরচালনা কেরন। শারীিরক দূর� রাখার িবিধিনেষেধর কারেণ, কম�শালা� অনলাইন
�াটফম� এবং সামািজক দু�� িশ�ণ �সশেনর সংিম�েণ �প িনেয়িছল। �মাট ৫৫ জন
অংশ�হণকারীেদর মেধ� ২৪জন অনলাইেন কম�শালায় �যাগ িদেয়িছেলন এবং ৩১ জন সরাসির               
অংশ িনেয়িছেলন। �িশ�ণ� নত�ন ধারায় পিরচািলত হেলও , অংশ�হণকারীরা কম�শালার সােথ
ভীষণভােব যু� িছেলন এবং �বশ কেয়কজন �িশ�ণাথ� ম�ব� কেরিছেলন �য তারা এিপএম এবং
সামািজক জবাবিদিহ সর�াম�েলা(ট�লস) স�েক�  অেনক িকছ�  িশেখেছন। 

বািষ�ক কম�স�াদন ব�ব�াপনা কম�শালা: িপ ফর িড এর �ািত�ািনক অংশীদার
িবিপএ�িস এর সহেযািগতায় বািষ�ক কম�স�াদন ব�ব�াপনার (এিপএম)
অধীেন সরকারী কম�কত� ােদর সামািজক জবাবিদিহর �িশ�ণ অনিু�ত

�মাট এ িপ এম
�িশে�াণ: ৫৫

অনলাইন �িশ�ণ:
২

সামািজক দ�ু�
বজায় �রেখ
�িশ�ণ: ৩১

Funded by the
European Union

 ভ�ািলেডশন কম�শালা: সামািজক জবাবিদিহ সর�াম�েলা �ভাব মলূ�ায়েনর এক� নত�ন উপায়

িবিপএ�িস �র�র জনাব �মাঃ রািকব �হােসেনর সােথ �যৗথভােব িপ ফর িড ২০২০-এর ২০ �শ জুলাই, �থম ভ�ািলেডশন  কম�শালা
আেয়াজন কের। সামািজক জবাবিদিহ  সর�াম�েলার �ভাব মূল�ায়েনর উপর এ� এক� নত�ন প�িত। এই অনলাইন এবং অফলাইন
উ�াবনী �ি�য়া�র মাধ�েম সরকাির জবাবিদিহ সর�াম�েলা স�েক�  সরকারী কম�কত� ােদর �বাধগম�তার উপর এক� গেবষণা
�িতেবদনেক �বধ করার জন� িবিপএ�িস এই কম�শালার আেয়াজন কের।িবিপএ�িসর সা�িতক �িতেবদেন আেলাচনা এবং �িতি�য়া
জানােত  ভ�ািলেডট কম�শালা�েত িবেশষ� এবং অন�ান� ��কেহা�াররা একি�ত হেয়িছেলা ।

কম�শালায়, িব�িবদ�ালয় এবং সরকারী সং�া�েলার �াধীন িবেশষ�রা গেবষণা প�িত, ফলাফল এবং সুপািরশ�েলা িনেয় িব�ািরত
আেলাচনা কেরেছন। মি�পিরষদ িবভােগর  সিচব জনাব �মাঃ কামাল �হােসন অনু�ােন �ধান অিতিথ িছেলন এবং কম�শালা স�েক�  তার
ব�ব� িছেলা, “আিম এ�েক এক� �খর অ�দৃ��পূণ�  ও �ােণা�ল  উপ�াপনা িহেসেব �দখিছ। আিম এ� খুব উপেভাগ কেরিছ।“
অংশ�হণকারীেদর �িতি�য়া  িমঃ �হােসেনর অনুভ� িতরই �িতিনিধ� কের, িবেশষত যারা অনলাইন কম�শালায় অংশ িনেয়িছেলন।



আমােদর কায��ম এবং সরাসির উপি�িত সমাগম �িগত থাকায়,িপফরিড তার �ািত�ািনক অংশীদারেদর সােথ অনলাইেনর
মাধ�েম সামািজক জবাবিদিহ সর�াম�িলর সােথ জিড়ত থাকেত এবং তােদর �ভাব স�েক�  িশখেত িনব�ািচত িবেশষ�
আেলাচনার আেয়াজন করেছ। উে�াধনী আেলাচনা প�ােনেল িপফরিড এর দল �নতা আরেসন ��পািনয়ান এর সে� �যাগ
�দন ডাঃ জ��ল ইসলাম, িবিপএ�িস পিরচালক। তােদর আেলাচনা� মূলত সা�িতক সমেয়র িবিপএ�িসর জিরপ সমী�া অথ�াৎ
যা সামািজক জবাবিদিহর সর�াম�েলােত সরকাির কম�কত� ােদর �িশ�েণর �েয়াজনীয়তা মূল�ায়ন িনেয়ই হেয়িছেলা। 

সমী�া�র মূল উে��শ� িছেলা িবিপএ�িস �যেনা আেরা কায�কর প�িতেত সামািজক জবাবিদিহ সর�াম�িলেক (ট�্লস)     
 অ�ভ�� � কের তােদর িনয়িমত �িশ�ণ �কাস��িলেক নত�ন কের �ণয়ন করেত পাের । গেবষণার মূল ল�� িছল বাংলােদেশর
উ�ততর জনেসবা �দােনর জন� ��তা এবং জবাবিদিহ বৃি� করা। জুলাইেয়র �শেষ  আেলাচনা� িপফরিড এর সামািজক
�যাগােযাগ মাধ�ম �ফসবুেক এবং ইউ�উব চ�ােনেল �পা� করা হেয়েছ । �ািত�ািনক �ের ��কেহা�ারেদর সংযু� করেত এবং
আমােদর অ�গিত স�েক�  সেচতন রাখেত আরও �বিশ আেলাচনা আমােদর সামািজক �যাগােযাগ মাধ�ম�েলােত �রকড�  এবং
�পা� করা হেব।

মাচ�  মােস যখন কেরানাভাইরাস মহামারী �� হয়, িপফরিড �ত তার দৃ�ভি� এবং বস� এবং �ীে�র মাস�িলর কম�পিরক�না
পিরবত� ন কের। সকল সং�া �যমন কেরেছ, িপফরিডও �ত এক� অনলাইন কােজর পিরেবেশর সােথ খাপ খাইেয় িনেয়েছ এবং
শারীিরক উপি�তিভি�ক সকল কায��ম �থেক িবরিত িনেয়িছেলা। আমােদর কম�রাও �ততার সােথ িশখেলন কীভােব সুিবন�� থাকেত
এবং দূর �থেক কাজ করার পেরও সু�� �যাগােযাগ বজায় �রেখ িবিভ� ধরেণর মাইে�াস� স�ুট সর�াম�িল ব�বহার করেত হয়।
��ানােরর মেতা স�ওয়�ার ঊ��তন কম�কত� ােদর িবভাগীয় কােজর পিরক�না �তির করেত, কায��িল অপ�ণ করেত এবং িবিভ�
ি�য়াকলােপ অ�গিত পয�েব�ণ করেত সাহায� কেরেছ, এবং মাইে�াস� �ম এবং সহকম�েদর আ�া, িভিডও কনফাের�, বা
তাৎ�িণক অনলাইেন �যাগােযাগ �াপেনর সুেযাগ কের িদেয়েছ। এই সর�াম�িলর মেধ� অেনক�িলই সামি�ক উৎপাদনশীলতার উ�িত
কেরেছ এবং দূর �থেক কাজ কেরও িনেজেদর মেধ� �যাগােযাগ উ�ত করেত সহায়তা কেরেছ।

সামিয়ক সমেয়র জন� িকছ�  কাজ ধীর হেয় যাওয়ার সােথ সােথ অন� কােজর গিত বািড়েয় ত� েলেছ। ওেয়ব সর�াম�িল ব�বহােরর জন�
দ�তা বৃি�র উপর �িশ�ণ�িল �ত এিগেয় চেলেছ এবং সরকাির �িশ�ণ�িল �বিশরভাগ অনলাইেন চলেছ, এভােবই সামািজক ও
শারীিরকভােব দূের �থেক সুর�ার সােথ কাজ এিগেয় িনেয় যাওয়া হে�। ব�ি�গত তথ� সং�েহর পিরবেত�  ওেয়ব জিরপ এবং �ফান
কল�িলেত �ডটা সং�েহর প�িতর অনুসরণ কেরেছ আমােদর আরএমইএল দল। আমােদর  ি�য়াকলাপ�েলার অনলাইন �চার এবং
সামািজক �যাগােযাগ মাধ�ম ব�বহাের মেনািনেবশ কেরেছ এবং সম� মানবস�দ, আিথ�ক এবং �শাসিনক কাজ অনলাইেন অব�াহত
রেয়েছ। �যেহত�  আমােদর িনধ�ািরত �বিশরভাগ ি�য়াকলাপ সরাসির উপি�িতর িভি�েত পিরক�না করা হেয়িছল, তাই আমােদর কায�
স�াহ� িকছ�টা �াস �পেয়েছ, যিদও আমরা আগামী �সে��েরর মেধ� আেগর মতন কাজ �� করার �ত�াশা করিছ।
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িবেশষ� আেলাচনা: িপফরিড �ক� তার �ািত�ািনক অংশীদারেদর সােথ  সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা
িনেয় সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম আেলাচনা �� কেরেছ

দরূবত��ান �থেক কােজর সােথ সম�য় সাধন: কীভােব বাস�ান �থেক কাজ করা প�িতর সােথ ছ� িমলাে�
িপফরিড

িবিপএ�িসর পিরচালক
ডঃ জ��ল ইসলাম িপফরিড
�কে�র দল �নতা, আরেসন
��পািনয়ােনর সােথ িভিডও
মাধ�েম সা�িতক  গেবষণার
ফলাফল  আেলাচনা কেরেছন।


