
চার� সামািজক জবাবিদিহ উপকরণ িনেয় �সে��েরর �শেষ এবং িডেস�েরর ��র িদেক িপফরিড
সমািজক গণমাধ�েম �চারণা �� কের। এই �চারণায় উে�শ� িছল সামািজক জবাবিদিহর �িত�
উপকরণ কী,  �কন ���পূণ� এবং কীভােব মানুেষর জীবেন এ�েলা ইিতবাচক �ভাব �ফেল তা
িব�ািরতভােব জানােনা। সামািজক �যাগােযাগ মাধ�ম ব�বহার কের িপফরিড সামািজক জবাবিদিহ
উপকরণ িবষেয় স�ৃ�তা ও সেচতনতা বৃি� করার কাজ চািলেয় যায়।

নেভ�র �থেক জানুয়াির পয�� সামািজক �চারণােত িপফরিড উে�খেযাগ�ভােব সফল; এর �মাণ
�ফসবুক �পজ� সব�েমাট ৫.৭ িমিলয়ন একাউ�ধারীর কােছ �পৗ�েছেছ। গেড় ৪,৪৩,০০০ জেনর অিধক
ব�ি� সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েমর সে� �িত� িবষয় স�েক�  জানার �চ�া কেরেছন। �য িবষয়�েলা
সাধারণ মানুষেক জানােত চাওয়া হেয়িছল �স�েলা সহজভােব সাজােনা হয়। সামািজক জবাবিদিহ
নীিত�েলা িবেনাদেনর মাধ�েম উপ�াপন করা হয় এবং এই উপকরেণর িবেশষভােব চার� কাট� �ন চির�
 ও এক� কা�িনক (�বাকা �দত�) চিরে�র মাধ�েম বাত� া �চাের করা হয়। �িত� চির� �যন
বাংলােদেশর িবিভ� ��িণ �পশার মানুষেক উপ�াপন কের �সভােব চির�ায়ণ করা হয় এবং জবাবিদিহ
নীিতর উপকািরতােক �ক� কের ব�মুখী আেলাচনােক �াণব� করেত �বাকা �দত� িহেসেব কা�িনক
চির� িনম�াণ করা হয়।
 
�চারণার সময় �িত� �পাে�র R.E.C.A -এর  িভি�েত সবেচেয় জনি�য় �পা��েলার �রকড�  রাখা হয়।
সামি�কভােব,কাট� �ন চির��েলা িবপণন প�িতর সে� আেলাকিচ�, তথ�িচ� ও িভিডও �পা�সমূহ িছল
খুবই আকষ�ণীয়। এই কাট�্ �ন চির��েলা িদেয় আলাদা আলাদা িভিডও ও তথ�িচ�ও �তির করা হয় এবং 
 �িত� িভিডও-র কাট� �ন চির��েলা সাধারণ মানুষেক নীিতমালা ব�বহার করার �কৗশল বুঝেত ও িশখেত
সহায়তা কের। �যেহত�  �িতিদেনর সরকাির �সবা িন্েয় মানুেষর নানা �� ও তার উ�র �দয়ার মাধ�েম
গ��েলা বলা হেয়েছ তাই সাধারণ মানুেষর জন� �স�েলা সহজ ও �বাধগম� িছল। �বাকা �দত� চির��
গ��েলােক দশ�কেদর কােছ মজাদার ও আকষ�ণীয় কের ত� েলেছ যার ফেল দশ�ক িবষেয়র সে� স�ৃ�

হেত �পেরেছ। আমােদর �ত�াশা এই নীিত�েলা ব�বহার অিধক �গিতশীল ও আেলািকত নাগিরক উপহার
�দেব।

এই সংখ�ায় থাকেছ

২য় দফার সামািজক গণমাধ�ম
�চারণার সমাি�
  
িডি�� পিলিস �ফারাম গঠেন মাঠ
পয�ােয় আেলাচনার জন� পিরদশ�ন
   
িসএসও �ণগত মানদ� িবষয়ক
কম�শালা
   
িপফরিড-এর নত� ন ওেয়বসাইট চালু
   
২০২১ িপফরিড ক�ােল�ার 
 
ম�াপ  সদেস�র আ�জ�ািতক ভলাি�য়ার
িদবেস পুর�ার লাভ
 
সাংবািদকেদর জন� �কৗশলগত
�যাগােযাগ �িশ�ণ
  
৬০০ কম�কত� ার জন� িবিপএ�িসর
�িশ�ণ সমা�
 
REVE িসে�ম GRS �িশ�ণ মধ�েময়ািদ
�িতেবদেন উ�িত ইি�ত 

পিরবত� েনর জন� সংলাপ
�াটফম�স ফর ডায়ালগ, ��মািসক হাইলাইটস

িন উজ েলটা র  |  ভ িলউম  ৮  |  ন েভ�র ২ ০ ২ ০  -  জা নু য়া রী  ২ ০ ২ ১

২য় দফার সামািজক গণমাধ�ম �চারণার সমাি�

সামািজক জবাবিদিহ নীিতর িবেশষ� কাট� �ন
চির��েলা িনেয় ২০২০ সােলর দনূ�িত িবেরাধী
ক�াে�ইেনর �শেষ এক� িভিডও �চার
করা হয়।
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 R.E.C.A-এর সািব�ক ফলাফল আমােদর �ত�াশা �থেক অেনক �বিশ িছল।
জনগণ তােদর িনজ� সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম িবষয়�র পে� কথা বেলেছ ও
ত� েল ধেরেছ, যা নেভ�র মােসর আেগর �চারণার �চেয় ৪ �ণ
�বিশ মানুেষর কােছ �চািরত হেয়েছ। বাংলােদেশ আনুমািনক ৩৪ িমিলয়ন �ফসবুক
ব�বহারকারীর সে� এই �াটফেম� িশ�া ও িবেনাদনমূলক �পাি�ংেয়র মাধ�েম
জাবাবিদিহ উপকরণ কীভােব ব�বহার করা যােব তা অিধক সংখ�ক নাগিরকেক
�বাঝােত সাহায� কেরেছ। সামািজক জবাবিদিহ নীিত িবেশষ কাট� �ন চির��েলা
�চােরর জন� �ফসবুক ও অন�ান� িমিডয়া �াটফেম�র ব�বহার �কে�র সামি�ক
�ভাবেক বািড়েয় ত�লেব। ব�ি�গতভােব ও �ানীয়ভােব অনু�ান�েলা আকাের

সীমাব� থাকায় িবেশষ কের শারীিরক দূরে�র �া��িবিধ িবদ�মান থাকার কারেণ
এই প�িত� িবেশষভােব কায�কর হেয়েছ।

সািব�কভােব �চারণার সাফেল�র জন� অিধক সংখ�ক নাগিরক যারা
সি�য়ভােব এই উপকরণ�েলা যারা ব�বহার করেবন এবং িনজ িনজ কিমউিন�েত
এ�েলার ব�বহাের সাড়া �দেবন তঁােদর কােছ �পৗ�ছােনা খুব জ�ির। সামািজক
জবাবিদিহ উপকরণ (SAT) অনলাইেন কায�করভােব �চার করা �যেত পাের এবং
�কে�র সমাি�র সে� সে� উপকরণ�েলা স�েক�  সম�ক ধারণা লাভ এবং
ব�বহােরর মাধ�েম অিধকতর �গিতশীল ও আেলািকত নাগিরক পাওয়া যােব।
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১২� �ক� �জলায় পিলিস �ফারাম গঠেনর জন� িপফরিড
�কে�র আরিস এবং িডএফবৃ� �ক� এলাকায় িসএসও �নতা ও
�ানীয় কম�কত� ােদর সে� আেলাচনা কেরন।

�পৗেছেছ : ৩ মােসর �চারণায়
৫.৭ িমিলয়ন একাউ�-এর

কােছ �পৗ�েছেছ

স�ৃ� হেয়েছ: ৪৪৩ হাজার
�ত� একাই�

ম�ব� কেরেছ বা লাইক
িদেয়েছ

এডেভােকিস: ১,৭৭৩ জন 
িপফরিড এর িবষয়াবিল

�শয়ার কেরেছ

পিরবত� ন: ৯১৭ হাজার একাউ�
(৩ �সেকে�র িভিডও �দখা ও

�পা� ি�ক)

িপফরিড �কে�র পরবত� পয�ােয়র এক� �ধান কাজ
হে� ১২� �জলায় পিলিস �ফারাম (DPFs) গঠন করা। এই
পিলিস �ফারাম নীিত িনধ�ারকেদর সােথ সংলােপর জন� 
 �াটফম� িহেসেব �াধীনভােব কাজ করেব।

এই লে�� �ক� এলাকায় িডি�� পিলিস �ফারােমর সদস�
শনা�করেণর কাজ �� করা হয়। এই শনা�করণ �ি�য়ার
অংশ িহেসেব িপফরিড-এর মাঠকম�রা ২০২০ সােলর
িডেস�েরর �শষ �থেক ২০২১ সােলর জানুয়ািরর মাঝামািঝ
পয�� িবিভ� �জলা পিরদশ�ন কেরন। পিরদশ�নকােল �কে�র
কম�রা �ানীয় িবিভ� এনিজও �িতিনিধ, নাগিরক সমােজর
সদস� এবং �ানীয় সরকােরর �িতিনিধেদর সে� সা�াৎ
কেরন। িপফরিড িসএসও পাট�নারেদর সে� পরামশ� কের
স�াব� িডিপএফ সদস�েদর এক� দীঘ� তািলকা ��ত করা
হয়। িপফরিড িসিনয়ার ম�ােনজেম� এই দীঘ� তািলকা
পয�ােলাচনা কের চ�ড়া� করেবন।

�জলা পিলিস �ফারাম (DPFs) গঠেন মাঠ পয�ােয়
আেলাচনা 
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�ক� বা�বায়েনর তৃতীয় বছের িপফরিড ২১� �জলায় ৬৩� িসএসও-এর �ণগত মান বৃি�র লে�� পাইল�ং কেরেছ।
২০২০ সােলর নেভ�ের �ণগত মানদে�র পাইল�ংেয়র মূল�ায়ন করা হয়। ২০২০ সােলর মােচ�  মূল�ায়েনর পিরক�না
করা হেলও �কািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �িগত করা হেয়িছল। ২০২০ সােলর নেভ�ের মূল�ায়ন কাজ� �� করার
িস�া� �নয়া হয়।

মূল�ায়েনর অংশ িহেসেব �ড�িভি�ক নিথপ� পয�ােলাচনা, আ�িলক সম�য়কারী (RC) ও �জলা ফ�ািসেলেটটর (DF)-
এর সােথ অনলাইেন �ফাকাস �েপর মাধ�েম আেলাচনা করা হয়। এছাড়াও িপফরিড-এর িসিনয়র ম�ােনজেম� �েমর
সে� পয�ায়�িমক সা�াৎকার ও িসএসও �নতােদর সে� ভাচ�� য়াল কম�শালার আেয়াজন করা হয়। ১২জন িসএসও
�িতিনিধ এই ভাচ�� য়াল কম�শালায় অংশ�হণ কের।

িসএসও �ণগত মানদ� িনধ�ারণ িবষয়ক কম�শালা

িডেস�র ২০২০ সােল িপফরিড নত�ন আি�েক এক� ওেয়বসাইট চালু কেরেছ। ওেয়বেপইেজ িপফরিড-র এখন পয�� সকল
কায��েমর িবশদ িববরণ �দান করা হেয়েছ। ওেয়বসাইেট সামািজক জবাবিদিহ নীিতর ওপর �তিরকৃত ��ািশউর,ি�কার,
িভিডও ও �পা�ারসমৃ� িরেসাস� হাবসহ অেনক উপাদান যু� করা হেয়েছ �য�েলা �দখা ও ডাউনেলাড করা যােব। এই সাইেট
স�িত �ণীত ম�াপ সদস�েদর মানিচ� (M4M) অ�ভ�� � আেছ, এই ই�ার�াক�ভ �গল মানিচে�র মাধ�েম দশ�করা িসএসও
পাট�নারেদর অব�ান ও তােদর সহেযাগী ম�াপসমূেহর অব�ান �দখেত পােব। ম�াপ সদস�েদর মানিচ� (M4M) �সাস�াল
অ�াকশন �েজ� ত� েল ধেরেছ এবং ইেতামেধ� স�ািদত কায��েমর ছিবও সংযু� কেরেছ। ওেয়বসাইেট এক� ফলাফল িবভাগ
সংযু� করা হেয়েছ �যখােন সংবাদ এবং সাফেল�র গ��িল িনয়িমত �কািশত হেব। আরও িব�ািরতভােব জানেত ও
��মািসক ই-িনউজেলটার সাইন-আপ করেত িভিজট ক�ন: www.p4dbd.org

দশ�কেদর জন� নত�ন আি�েক িপফরিড-র ওেয়বসাইট
www.p4dbd.org -এর দ�ৃন�ন �ািফকাল
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�ানীয় পয�ােয় ���ােসবকেদর �েচ�ােক স�ান �দশ�েন আ�জ�ািতক ���ােসবক িদবস (আইিভিড) উদযাপন করা
হয়। এই বছর, �কািভড-১৯ এ সেচতনতা বৃি� ও িনরাময়েক �ক� কের ‘২০২০ আইিভিড বাংলােদশ’ পুর�ােরর জন�
সারা �দশ �থেক ৪০০-এর �বিশ মেনানয়ন আেস। শীষ� িবজয়ীেদর মেধ� িপফরিড মাি� অ�াকশন পাট�নারশীপ (ম�াপ)
সদস�,ফািহম �শখ এই স�ান লাভ কেরন।

�কািভড-১৯-এর িব�ার �ােস কিমউিন� ও �ানীয় সরকারেক সহায়তা করার ��ে� তার অসামান� অজ�েনর জন�
‘আইিভিড বাংলােদশ ভলাি�য়ার এওয়াড�  ২০২০’ -এ ৬� �ান লাভ কেরন মুি�গে�র কুসুমপুেরর িসএসও জাগরণী
সংসেদর সদস� ফািহম �শখ। িতিন ও তার অনুসারী ���ােসবকগণ �া�� ও �া��িবিধ িবষয়ক স�ক তথ� ও চচ� া
�চােরর জন� িডিজটাল উপকরণ ও �পা�ার ব�বহার কেরন।

�কািভড-১৯ িব�ার িনরসেন তঁার এ �েচ�ার আেগ িতিন সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ �যমন-তথ� অিধকার,
িস�েজনস চাট�ার, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া এবং জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় সেচতনতা �তিরেত ২০১৮ সাল
�থেক তঁার কিমউিন�েত কাজ করেছন।

২০২০ সােলর �শষ িদেক ২০২১ সােলর জন� এক� নত�ন �ড� ক�ােল�ার �তির করা হয়। নত�ন ক�ােল�াের ৪�
সামািজক জবাবিদিহ উপকরণ এবং সামািজক গণমাধ�ম �চারণার ৪� কাট� �ন চির�েক ত� েল ধরা হয়। ক�ােল�ার�
ছাপােনা হেয়েছ এবং আমােদর পাট�নার িসএসও, �ক� এলাকার সরকাির কম�কত� া, �ািত�ািনক অংশীদার এবং
মি�পিরষদ িবভােগর সদস�, ইউেরাপীয়ান ইউিনয়ন �িতিনিধ এবং ঢাকা� ি��শ কাউি�ল সদর দ�ের িবতরণ করা
হেয়েছ। সুশাসন চচ� া বৃি� এবং জনগণ ও সরকাির কম�কত� ােদর জন� সামািজক জবাবিদিহর উপকরণসমূহ �চােরর
মাধ�েম সি�িলত কাজেক চলমান রাখেত এই ক�ােল�ার� এক� অনু�ারক িহেসেব কাজ করেব।

২০২১ িপফরিড ক�ােল�ার

ম�াপ সদেস�র আ�জ�ািতক ���ােসবক িদবস পরু�ার লাভ

২০২১ িপফরিড
ক�ােল�ার-এর কভার ও
জানয়ুাির মােসর
নকশায় অিভেযাগ
�িতকার ব�াব�া
(িজআরএস)িবেশষ�
আপােক উপ�াপন
করেছ

মিু�গে� ম�াপ সদস� ফািহম
�শখ ‘আইিভিড ২০২০’
িবজয়ী তঁার ���ােসবামলূক
কােজর জন� স�ান লাভ
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সরকাির কম�কত� ােদর জন� �িশ�ণ কায��ম

২০২১ এর ২২-২৩ জানয়ুাির, িকেশারগে� সাংবািদকেদর
জন� ‘সশুাসেনর জন� �কৗশলগত �যাগােযাগ’ �িশ�ণ
অনিু�ত হয়

জাতীয় গণমাধ�ম ইনি��উেটর অধীেন সাংবািদকেদর জন� �কৗশলগত �যাগােযাগ �িশ�ণ চলমান

৯-১৩ই জানুয়াির জাতীয় গণমাধ�ম ইনি��উট (এনআইএমিস) ৩০ জন অংশ�হণকারীসহ (যােদর অিধকাংশই এনআইএমিস

ফ�াকাি� সদস�) ‘সুশাসেনর জন� �কৗশলগত �যাগােযাগ’ িবষয়ক এক� �িশ�ক �িশ�ণ �কােস�র আেয়াজন কের। তারা
�ানীয় সাংবািদকেদর জন�ও এক� ম�ানুয়াল �তির কের এবং ২২৫জন অংশ�হণকারীর সােথ �জলায় ৯� সরাসির �িশ�ণ
পিরচালনা কের। �মণ িবিধ-িনেষেধর কারেণ তারা আরও ১০ �জলায় ২৫০জন অংশ�হণকারীর সােথ ১০� অনলাইন
�িশ�ণ পিরচালনা কের। এ যাবত তারা সব�েমাট ৪৭৫জন অংশ�হণকারীেক িনেয় ১৯� সাংবািদক �িশ�ণ স�� হয়।
�ফ�য়ািরেত িনধ�ািরত দু� �িশ�ণ ছাড়া এনআইএমিস তােদর �ায় সকল সাংবািদক �িশ�ণ �দান �শষ করা হেয়েছ।

িবগত পেব�র �িশ�ণ

আস� �িশ�ণ

৬-৭ নেভ�র: �ফনী
১৩-১৪ নেভ�র: বােগরহাট
·১৫-১৬ নেভ�র: �গাপালগ�
২২-২৩ জানয়ুাির: িকেশারগ�
২৯-৩০ জানয়ুাির: যেশার
 

৫-৬ �ফ�য়াির : �া�ণবািড়য়া
১২-১৩ �ফ�য়াির: বা�রবান

�িশ�েণর স�ািদত: ২১�র
মেধ� ১৯�

 
�িশ�ণ�া� সাংবািদেকর
সংখ�া: ৫২৫ জেনর মেধ� ৪৭৫

জন
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সামািজক জবাবিদিহ উপকরণ�েলার ওপর সরকাির দ�তা ও সংেবদনশীলতা উ�য়েন িবিপএ�িস তােদর কাজ
চলমান �রেখেছ। ২০২০ সােলর �ফ�য়াির মােসর �শেষ িবিপএ�িস ৩২ জন অংশ�হণকারী িনেয় সামািজক জবাবিদিহ
উপকরেণর ওপর এক� �িশ�ক �িশ�ণ �কাস� পিরচালনা কের যােদর অিধকাংশই িছল িবিপএ�িস ফ�াকাি� সদস�।
পরবত�েত, �িশ�কবৃ� ৪০১জন সরকাির কম�কত� া িবিপএ�িসেত ৮� সরাসির এবং ২০০জন সরকাির কম�কত� া িনেয়
খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও চ��ােম ৪� আ�িলক বািষ�ক কম�স�াদন চ� ি� (এিপএ)�িশ�ণ �কাস� পিরচালনা কেরন।
িবিপএ�িস বাংলােদেশ জন�শাসেন সুশাসন ও উ�ত সরকাির �সবা�দান িনি�তকরেণ তথ� অিধকার, িস�েজনস
চাট�ার, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া ও জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় সরকাির কম�কত� ােদর �ান ও স�মতা মূল�ায়ন’
শীষ�ক এক� গেবষণাও পিরচালনা কের। ২০২১ সােলর জানুয়াির মােসর মাঝামািঝ �িতেবদন� �তির হয় এবং �দখা
যায় �য, সকল সামািজক জবাবিদিহ উপরকরণ অিতমা�ায় আ�ঃস�িক� ত ও পর�েরর ওপর িনভ� রশীল। গেবষণা
ফলাফল এটা িনি�ত কেরেছ �য, মানস�ত সরকাির �সবা�দােন জবাবিদিহ উপকরণসমূেহর �ােনর পিরমাপ এক�
কায�করী �ম�ক। এক� গভীর মূল�ায়েন এটাও �দখা যায় �য, �সবার �ণগত মান উ�য়েন SAT-সমূেহর ওপর সরকাির
কম�কত� ােদর �ান বৃি� �েয়াজন।

বাংলােদশ �লাক �শাসন �িশ�ণ �কে�র (িবিপএ�িস) ৬০০ কম�কত� ার জন� �িশ�ণ
সমা�

ড. জিহ�ল ইসলাম, িবিপএ�িসর পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন
চ��ােমর এিপএ �িশ�েণ ব�ব� �দান করেছন

২১ নেভ�র ২০২০ চ��ােম এিপএ �সিমনাের
অংশ�হণকারী

িপফরিড-এর িজআরএস কায�াবিলেক সহায়তা �দােন িবগত �কায়াট�াের REVE িসে�ম �মাট ৬� �কাস� পিরচালনা কের:
মি�পিরষদ িবভােগর ১১জন �িতিনিধসহ ১� �িশ�ক �িশ�ণ, ৬৩জন অংশ�হণকারী িনেয় ২১� �জলা পয�ােয়র
িজআরএস কম�কত� ােদর জন� ৩� �িশ�ন,  এবং ৬৩জন সরকাির কম�কত� া িনেয় ২� িরে�সার �িশ�ণ অনুি�ত হয়।
�িশ�ণাথ�েদর জন� তারা এক� �িশ�ণ ম�ানুয়ালও কেরেছ। �ফ�য়ািরেত তারা এক� চ�ড়া� �িতেবদন �দান করেবন
এবং এ সমেয়র মেধ� তারা মি�পিরষদ িবভাগেক সহায়তা �দােন স�ওয়�ার আপেডট কায��ম চলেব।

REVE িসে�ম GRS �িশ�ণ

২০-২১ নেভ�র ২০২০, ২১�
�ক� এলাকায় িজআরএস
�ফাকাল ব�ি�েদর িনেয়
REVE এক� িজআরএস
িরে�শার �কাস� পিরচালনা
করেছ



গত নেভ�র মােস িপফরিড মধ�েময়ািদ গেবষণা �িতেবদন� চ�ড়া� কের যা িপফরিড-এর কম�সূিচর �ভাব মূল�ায়ন ও
ফলাফলকৃত পিরবত� নেক পিরমাপ কের। �কে�র লিজক�াল ��মওয়াক�  সূচক�েলার (লগে�ম) জন� �বইজলাইন মান
�দােনর লে�� ২০১৮ সােলর ��েত �কে�র জন� এক� �বইজলাইন গেবষণা কের, যার িভি�েত উ�য়ন পিরমাপ করা
হেয়েছ। অিতমািরর কারেণ সরাসির তথ�-উপা� সং�েহ নানা অসুিবধা থাকার কারেণ জিরেপ ৬০০ জন অংশ�হণকারীর
�টিলেফান সা�াৎকার �হণ করা হয়। িপফরিডর সি�য় অংশীদার রেয়েছ এমন উপেজলা �থেক ৪০০জন এবং
আশপােশর উপেজলা �থেক ২০০জন এই জিরেপ অংশ�হণ কেরন। জিরেপ সব�েমাট ৬০০ উ�রদাতা (৮% �ত�াখ�ান
হার), KIIs-এর জন� ৪৮জন সুশীল সমােজর �িতিনিধ (৫% �ত�াখ�ান হার)  এবং ৬৩ জন িসএসও �নতা এই মধ�েময়ািদ
জিরেপ অংশ �নন।
সামি�ক সূচকসমূেহ �বইস লাইন গেবষণা �থেক এক� উে�খেযাগ� উ�িত �িতফিলত হেয়েছ। সামািজক জবাবিদিহ
উপকরণ িবষেয় জনগেণর �ান ও �বাঝার সােথ স�িক� ত অেনক সূচেকরই উ�িত ঘেটেছ যা �তীয়মান হয় �য,
িপফরিড-এর কায��ম �ানীয় পয�ােয় (ইউিনয়ন) কিমউিন� ও অন�ান� সুশীল সমােজর �নতৃ� বৃে�র মােঝ  SAT(সামািজক
জবাবিদিহ উপকরণ) িবষেয় সেচতনতা বাড়ােত স�ম। ম�াপসমূহ গঠন ও পিরচালনা, িসএসও মানদ� পাইল�ং ও
িসআরিস�েলা ব�বহারকারীর সংখ�া িনব�াচেনর �য ল��মা�া িনধ�ারণ করা হেয়িছল তা অিজ�ত হেয়েছ। �ক��,
জবাবিদিহ ও সাড়া �দােন সরকাির কম�কত� ােদর স�মতা ও সংেবদনশীলতা �তিরেত িনধ�ািরত  ল��মা�া ছািড়েয় �গেছ।
িবেশষ কের মধ�েময়ািদ �িতেবদন�েত, ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর অথ�ায়েন জবাবিদিহ উপকরণ তথ� অিধকার,
িস�েজনস চাট�ার, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া ও জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় কিমউিন�র সেচতনতার হার ব�াপক
বৃি� �পেয়েছ।

িবেশষ সংবাদ: মধ�েময়ািদ �িতেবদেন ব�াপক উ�িতর ইি�ত 

Funded by the
European Union

সামািজক জবাবিদিহ উপকরণ - তথ� অিধকার, িস�েজনস চাট�ার, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া ও
জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় কিমউিন�র সেচতনতার হার

RTI CC GRS NIS

100 

75 

50 

25 

0 

তথ�:
মধ�েময়ািদ: তথ� অিধকার ৯৬%;
িস�েজনস চাট�ার ৯৩%, অিভেযাগ
�িতকার ব�ব�া ৭৩% এবং জাতীয়
��াচার �কৗশল ৮৪%

�বইসলাইন: তথ� অিধকার ২৭%;
িস�েজনস চাট�ার ৩৪% অিভেযাগ
�িতকার ব�ব�া ১৮% (অিভেযাগ ব�,
০%অনলাইন িজআরিএস) এবং 
জাতীয় ��াচার �কৗশল ৪.৫%



Funded by the
European Union

ল��:
বাংলােদেশ গণতাি�ক �ি�য়া �জারদারকরণ এবং জবাবিদিহ �ি�য়ার উ�য়ন

সচূক
  
  
  
  
  
 
  
  
 

�বইস লাইন মধ�েময়াদ ম�ব�

এসিডিজ ল��মা�া ১৬.৬
-এর অ�গিত িবষেয়
জনগেণর ধারণা: সকল
পয�ােয় কায�করী,

জবাবিদিহ এবং ��
�িত�ান গঠন

এসিডিজ ল��মা�া ১৬.৭
-এর অ�গিত িবষেয়
জনগেণর ধারণা: সকল

পয�ােয় সাড়া
�দান, অ�ভ�� ি�মলূক

অংশ�হণ ও
�িতিনিধ�মলূক িস�া�
�হণ িনি�তকরণ

৩৮.৮% উ�রদাতার
অিভমত কম�কত� াগণ

আরও দায়ব� হেয়িছেলন

৫৯.১% উ�রদাতা
বেলেছন  কম�কত� াগণ
আরও দায়ব� হেয়েছন

  
 

ল��: ২০% শতাংশ উ�িত
হেয়েছ

ফলাফল: �বইজ লাইন
�থেক  ২০.৩% শতাংশ

উ�িত  কেরেছ

২১.৬% উ�রদাতা সরকাির
জবাবিদিহ উপকরণ

(আর�আই, এনআইএস,
িসিস, িজআরএস) িবষেয়
সেচতন হেয়িছেলন   

৭৩.৩% উ�রদাতা সরকাির
জবাবিদিহ উপকরণ �ি�য়া
(আর�আই, এনআইএস,
িসিস, িজআরএস) িবষেয়

সেচতন হেয়েছন

ল��:২০% শতাংশ উ�িত
হেয়েছ

ফলাফল: জবাবিদিহ
উপকরণ িবষেয় উ�িত
কেরেছ৫১.৭% শতাংশ

৭.৭% শতাংশ উ�রদাতা
নাগিরক কিম�সমহূেক
কায�করী মেন কেরন ও
অংশ�হণ কেরিছেলন 

৬২.৫% শতাংশ
উ�রদাতা

নাগিরক কিম�সমহূেক
কায�করী মেন কেরন ও
অংশ�হণ কেরন

ল��:২০% শতাংশ উ�িত
ফলাফল: ৫৪.৮% শতাংশ

উ�িত কেরেছ

৬৬.৬% শতাংশ
  উ�রদাতা সরকাির �সবা,
�া��, িশ�া, িবদ�ুৎ সরবরাহ,
পািন ও পয়ঃিন�াষন িবষেয়
ইিতবাচক মেনাভাব �পাষণ

কেরিছেলন  
 

৭১.৫% শতাংশ
উ�রদাতা সরকাির �সবা-
�া��, িশ�া, িবদ�ুৎ সরবরাহ,
পািন এবং পয়ঃিন�াষন

িবষেয় ইিতবাচকত মেনাভাব
�পাষণ কেরন

 

ল��:৪.৯% শতাংশ
উ�রদাতার সরকাির �সবা
িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব

বিৃ� �পেয়েছ

আ�িলক ও জাতীয় পয�ােয় �ফারাম গঠন ও পিরচালনায় আরও মেনািনেবশ করা হেব;
লগ ��ম পয�ােলাচনা করা। আমােদর �বশ িকছ�  আউটপুট ল��মা�ায় �পৗ�েছ যাওয়ায় পরবত� পেব� আমরা নত�ন ল��মা�া

ইেতামেধ� িচি�ত �ানীয় িবষয়াবিল িনেয় �জলা পয�ােয় কাজ করা এবং অিভ�তাসমহূ িবিনমেয়র মাধ�েম িপফরিড-এর কম�

�যসব িবষেযর ওপর সার সংে�প ��ত করা হেয়েছ �স�েলার সমাধােন আ�িলক ও জাতীয় পয�ােয় সংলােপর ওপর আরও
মেনািনেবশ করেব;
�ািয়� সরকােরর জবাবিদিহ িনি�তকরেণর �ি�য়াসমহূ আরও জানেত কিমউিন� ব�ব�াপনায় িসআরিস�েলা

 �য সম� �জলায় জবাবিদিহ উপকরণ িবষেয় �কান পদে�প �নই, িপফরিড �স�েলার �ভাব মলূ�ায়েনর ��ে� �স�েলােক
িবেবচনায় রাখেব

িপফরিড'র ভিবষ�ৎ কম� পিরক�না: 

      পূণ:িনধ�ারণ করেব;

     এলাকায় গণতাি�ক শাসেনর উ�য়েনর জন� কাজ করেব;

       হ�া�েরর পর �স�েলা কীভােব কাজ করেছ তার �িতেবদন �তির করেব;        

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. 

আ�িলক ও জাতীয় পয�ােয় িপফরিড �ফারাম গঠেনর কাজ �� হয়িন-যা এখনও পিরমাপ করা বািক রেয়েছ। আগামী
মাস�িলেত িন�িলিখত �েচ�া সমেূহ �জাড় �দান করা হেব:


