
অ�াডেভােকিস হ'ল িসিভল �সাসাই� অগ�ানাইেজশন (িসএসও)-এর সবেচেয় ���পূণ�
দ�তার মেধ� এক�। এ� অন�ান�, সমমনা, িসএসও এবং সরকারী সং�া�িলর সােথ কীভােব
সংেযাগ �াপন করেব তা �বাঝার মাধ�েম িসএসও�িলেক তােদর কােজর �ভাব আরও বািড়েয়
ত�লেত সহায়তা কের এবং �য �কানও সমােজ তারা সুশাসেনর অিবে�দ� অ� হেয় উঠেছ-এটা
িনি�ত কের। �কে�র পুেরা সময় ধের,  ��াটফম� ফর ডায়ালগ (িপ4িড) ২১� �জলায় ৬৩ �
িসএসও-র সােথ �ানীয় পয�ােয় কািরগরী সহায়তা �িশ�েণর মাধ�েম স�মতা বাড়ােত কাজ
কের আসেছ। িসএসও �ণগতমােনর �চােরর লে�� আমােদর কােজর অংশ িহসােব, আমরা

িসএসওেদরেক �ানীয় সমস�া�িল আরও ভালভােব �মাকােবলার জন� তােদর সংগঠনেক
শি�শালীকরণ এবং অনু�প সং�ার সােথ অংশীদাির� গেড় �তালার লে�� আমরা এক�
অ�াডেভােকিস �কৗশল �কাস� �ণয়ন এবং আেয়াজন কেরিছ।
 
অ�াডেভােকিস �কৗশল ব�বহার কের �ানীয় সমস�া�িল �মাকােবলায় িসএসও �নতােদর
সংেবদনশীলতা �তরী, �ান স�সারণ, দ�তা উ�য়েনর লে�� আমােদর পাট�নার সং�া�িলর
�ানীয় ���াপেটর সােথ �াসি�ক হওয়ার উে�েশ� �িশ�ণ ��া�াম� ঘেরায়াভােব �তির করা
হেয়িছল। ২১ ��ক� �জলার সকল �িতিনিধেদর িনেয় দু’� �িশ�ণ অনুি�ত হেয়িছল এবং
�সখােন �িত� িসএসও পাট�নার �নতা অংশ িনেত �পেরিছেলন। সব িমিলেয় ৬৩ জন িসএসও
পাট�নারেনতা,  ২ জন ম�াপ সদস� এবং ১৯ জন �জলা ফ�ািসেলেটটর এেত �যাগ �দন।,  ১৬-১৭
�ফ�য়াির এবং ২৪-২৬ �ফ�য়াির, ২০২০-এই দু’স�ােহর মেধ� �িশ�ণ দু’� ঢাকায় অনুি�ত

হেয়িছল।

এই সংখ�ায় থাকেছ

িসএসও সদস�েদর জন� এডেভােকসী
�িশ�ণ

ইউিপ সিচব ও  িসএসও �নতােদর
সােথ পাট�নারশীপ �িশ�ণ

ময়মনিসংহ ও িসেলেট িপএএসএ

�কািভড -১৯ এর সময় িসএসও
পাট�নার এবং ম�াপ কতৃ� ক তােদর
কিমউিন�েত সহায়তা �দান

িপএএসএ এবং সামািজক
জবাবিদিহতা উপকরণ �চারণা ��
 
সরকারী কম�কত� ােদর জন� �িশ�ণ
কায��ম
 
িজআরএস সফটওয়�ার �িশ�ণ

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

িন উজ েলটা র ।  ভ িলউম  ৫  ।  �ফ�য়া রী -এ ি�ল  ২ ০ ২ ০

িসএসও সদস�েদর জন� এডেভােকসী �িশ�ণ: িসএসও-র স�মতা
উ�য়ন

�িশ�েণর সকল অংশ�হণকারীেদর
সােথ অংশ�হণকারীরা তােদর �ছাট দেলর
��ইন �িম�ং ধারণাসমহূ মত িবিনময় করেছ।
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1 CORINTHIANS 15:58
১২-১৩ �ফ�য়াির,
২০২০,  িসেলেট
িপএএসএ-�ত
ম�াপ সদস�গণ
তােদর কিমউিন�েক
�িতিনিধ� করেছন।

সুশীল সমাজ ও সরকােরর মেধ� সংলােপর উ�য়েন, এবং িসএসও সদস�েদর জন� আেয়ািজত অ�াডেভােকিস �িশ�েণর পিরপূরক
িহসােব, িপফরিড �ক� ইউিনয়ন পিরষদ সিচব এবং িসএসও সদস�েদর জন� পাট�নারশীপ �িশ�ণ �ণয়ন এবং বা�বায়ন কেরেছ।
সরকারী কম�কত� ােদর সােথ িসএসও-�দর  গঠনমূলক কেথাপকথেন স�ৃ� হেত এবং �ানীয় সং�ার সােথ আরও দৃঢ় স�ক�  গড়েত
সহায়তার উে�েশ� ‘ফলাফেলর জন� পাট�নারশীপ : সুশীল সমাজ, ব�বসায়ী, এবং সরকারী দলসমূেহর সােথ পাট�নারশীেপর জন�

গাইড’, শীষ�ক িপফরিড গাইড� �ণয়ন করা হেয়িছল। 
 
পাট�নারশীপ এ�াে�াচ বলেত িক �বাঝায়, পাট�নারশীেপর মূল নীিত, পাট�নারশীেপর ধরণ, এবং পাট�নারশীেপর সুিবধা ও চ�ােল��িলসহ
পাট�নারশীপ িবষেয় অংশ�হণকারীেদর �ান উ�য়েন িরসাস� এ� �ডেভলপেম� কােলি�ভ (আরিডিস) -এর সহেযািগতায় বা�বািয়ত এই
�িশ�ণ� �ণয়ন করা হেয়িছল। এই �িশ�ণ� িতন� খাত- সরকারী খাত, সুশীল সমাজ এবং �বসরকারী খােতর িব��ত িদক�িলর
উপর এক� ধারণা �তরীর পাশাপািশ বাংলােদেশ পাট�নারশীপ গঠেনর প�িত এবং �ি�য়া �বাঝার উপরও �জার িদেয়িছল।
 
�ফ�য়ািরর �শেষ ঢাকায় অনুি�ত �িশ�ণ� ইউিপ সিচব এবং িসএসও সদস�েদর গণতাি�ক ও অংশ�হণমূলক প�িতেত এেক
অপরেক আরও ভালভােব যু� করার জন� স�ক উপকরণ সরবরাহ কেরিছল। িসএসও �িতিনিধ, ইউিপ সিচব এবং
আ�িলক িপফরিড �াফসহ �মাট ১১০ জন অংশ�হণকারী দু’� �েপ �িশ�েণ �যাগ িদেয়িছেলন।

ময়মনিসংহ ও িসেলেট িপএএসএ
জানুয়ারীর �শষ  নাগাদ আমােদর চলমান কােজর অংশ িহেসেব,  ��াটফম� ফর ডায়ালগ (িপফরিড) সামািজক জবাবিদিহতার জন�

পাট�নারশীপ (িপএএসএ) িবষেয় দু� চ�ড়া� কম�শালা স�� কের। ময়মনিসংেহ ৫-৬ �ফ�য়াির এবং িসেলেট ১২-১৩ �ফ�য়াির অনুি�ত

কম�শালায় িসএসও, এনিজও এবং মাি�-অ�া�র পাট�নারিশপ (ম�াপ) সদস�েদর পাশাপািশ মি�পিরষদ িবভাগ এবং ি��শ কাউি�েলর

�িতিনিধেদর সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ,  পাট�নারশীপ প�িত এবং মূল িথেম�ক িবষয় আেলাচনা করার জন� একি�ত করা

হয়।

উভয় কম�শালায়, অংশ�হণকারীেদর তােদর কিমউিন�েক �ভািবত কের এমন ���পূণ� িবষয়�িল স�েক�  িশখেত এবং  আেলাচনা

করার জন� আম�ণ জানােনা হেয়িছল, �যমন- মাদকাসি�, বাল� িববাহ, মানস�� িশ�া, �ানীয় সরকাের অংশ�হণ, �ামীণ

�া��েসবা/কিমউিন� ি�িনক, এবং সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ।

 

সকল িপএএসএ কম�শালাসমূেহ, পিরেষবা �দান, জবাবিদিহতা এবং অ�াডেভােকিস উ�য়েনর জন� িসএসও �ণগত মান উ�য়ন িবষেয়

গঠনমূলক কেথাপকথেনর পাশাপািশ িথম�া�ক িবষেয়র সােথ স�িক� ত সমস�া�িল কা�েয় ওঠার উপায়�িল িনেয় আেলাচনা করা

হেয়িছল যা  �ানীয় সং�াসমূহেক তােদর িনজ�ভােব এই সমস�া�িল সমাধান করার সু�� উপায় বাতেল িদেয়িছল। এই কম�শালা�িল

অিভ�তা, গ�, চ�ােল� এবং সাফল�সমূহ ভাগাভািগ কের �নওয়ার জন� সমি�ত �ান িহসােব ব�বহার কের, অংশ�হণকারীরা তােদর

কিমউিন�েত ইিতবাচক পিরবত� ন আনার জন� সুপািরশ, �াসি�ক সমাধান এবং উপকরণসমূহ �রেখ �গেছ। আমােদর িপএএসএ-

ইেভ��িলেত আেলাচনার অেনক িবষয়ই আমােদর ফলাফেলর জন� পাট�নারশীপ গাইড �তরীেত সহায়তা কেরেছ, যােত িসএসও-�িল

বড় হওয়ার সােথ সােথ এই পাঠ�িল উে�খ করেত পাের।

ইউিপ সিচবেদর সােথ পাট�নারশীপ �িশ�ণ
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মি�পিরষদ িবভাগ এবং আমােদর িসএসও পাট�নারেদরসােথ িতন বছর কাজ করার পর, সামািজক জবাবিদিহতার উপকরণ�িলর পূণ�

সুিবধা িনেত ��াটফম�স ফর ডায়লগ বাংলােদশীেদর জন� এক� শি�শালী িভি� �তির কেরেছ। িব��ত জনগেণর কােছ এই উপকরণ�িল

�দশ�ন করেত, আমরা এি�ল মােস সামািজক গণমাধ�েম সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ �চারণা �� কেরিছ। যিদও আমােদর অেনক

পাট�নার এই উপকরণ�িল স�েক�  সেচতন, িক�  অেনক বাংলােদশী এখনও জােনন না এ�েলা কী, এ�েলা কীভােব কাজ কের, বা �কন

এ�েলা ���পূণ�। এ� সমাধােনর জন�, আমরা আগামী কেয়ক মাস ধের নাগিরক সনদ, তথ� অিধকার, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া এবং

জাতীয় ��াচার �কৗশল স�েক�  আমােদর জনগণেক িশি�ত করার জন� নত�নউপকরণসূচী িবিনময় করব।

�িত� সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ িবষেয় মি�পিরষদ িবভােগর সহায়তায় িডজাইন করা পাবিলক সািভ� স �ঘাষণা (িপএসএ) আমরা

আমােদর �ফসবুক �পজ এবং ওেয়বসাইেট চালু করিছ। আমােদর ল�� হ'ল, িভিডও এবং �চারণার মাধ�েম, আরও অিধক সংখ�ক

নাগিরক এই সামািজক জবাবিদিহতা উপরকরণ�িল স�েক�  িশখেত পারেবন এবং এই উপকরণ�িল ব�বহােরর মাধ�েম তােদর

জীবনযা�ার মানেক ইিতবাচকভােব �ভািবত করেত পারেবন এবং বাংলােদেশ সরকারী পিরেষবা �দােনর উ�িত ঘটেব। আরও িব�ািরত

�দখেত আমােদর �ফসবুক �পজ বা ওেয়বসাইট িভিজট ক�ন।
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নগদ অথ� সহায়তা �দান 

খাদ� িবতরণ 

�ধৗতকরণ/জীবাননুাশকরণ 

�া��স�ত �ব�ািদ �দান 

সেচতনতা বিৃ� 

অনসুারীেদরেক সামািজক জবাবিদিহতা
উপকরণ িবষেয় জানেত উৎসািহতকরেণর জন�
�চারণা উপকরণসমহূ আমােজর �ফসবকু
�পেজ �পা� করা হেয়েছ।

কেরানাভাইরাস -১৯ -এর �িতেরােধ আেরািপত িবিধ-িনেষেধর

কারেণ সারা বাংলােদেশর জনগণ অভাবনীয় কে�র মুেখামুিখ

হে�। তাৎ�িণক �িতি�য়া িহসােব, আমােদর অেনক পাট�নার

িসএসও এবং ম�াপ তােদর সবেচেয় দূব�ল কিমউিন�র

মানুষেদরেক সহায়তার জন� িনজ� উেদ�াগ চালু কেরেছ। মাচ�

ও এি�েলর �শেষর িদেক তারা তােদর কিমউিন�েত 

�কািভড-১৯ িবষেয় সেচতনতা বৃি� কেরেছ, অেনক পিরবােব

�া��স�ত �ব�ািদ সরবরাহ কেরেছ, অভাব��েদর জন� খাদ�

�দানসহ আরও অেনক িকছ�  কেরেছ । পিরবিত� ত

পিরি�িতর সােথ খাপ খাইেয় জনগেণর �া�� ও সুর�া িনি�ত

করেত তারা সি�িলতভােব �দশজুেড় �ায় ৫৫০,০০০ মানুষেক

সহায়তা �দান কেরেছ। এমনিক যখন আমরা শারীিরকভােব

দূেরঅব�ান করিছ, তখনও আমরা সংযু� রেয়িছ।

িপএসএএস এবং সামািজক

জবাবিদিহতা উপকরণ �চারণা

�কািভড-১৯ -এর সময় িসএসও পাট�নার এবং ম�াপ কতৃ�ক তােদর কিমউিন�েত
সহায়তা �দান

সামািজক �ভাব

ম�াপ
 
িস এস ও
 

Funded by the
European Union

সামািজক জবাবিদিহর
নীিতমালা

সমােজ ��াচার ও সামািজক
জবাবিদিহ বিৃ�র লে��

কারণ এ� নাগিরকেক 
সহেজ ও কম সমেয় সরকাির �সবা 

পাওয়ার উপায় িনেয় জানেত সাহায� কের  

িস�েজন'স চাট�ার �কন
���পণূ�? 

িস�েজন'স চাট�ার বা 
�সবা �দান �িত�িত কী ?

এ� �ানীয় পয�ােয় ��তা এবং জবাবিদিহমলূক
�সবা �দান িনি�ত কের

এ� সরকােরর �সবা সমূেহর এক� িববরণ। এর
মাধ�েম �সবা �হীতা ও দাতার মেধ� এক� ��
স�ক�  �তরী হয়। 

�সবা �দান �িত�িত আপনার জন� সরকারী �সবা
�েলােক আেগর �চেয় অেনক �বশী সহজলভ� কের
ত� েলেছ।



সরকারী কম�কত� ােদর জন� �িশ�ণ কায��ম

জবাবিদিহমূলক এবং �� সরকােরর জন� সাংবািদকেদর ভ� িমকা হে� এক� অপিরহায�

উপাদান। সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ িবষেয় �িতেবদন �তরীেত �ানীয় সাংবািদকেদর
স�ম কের ত�লেত দ�তা �তরী কম�শালা �ণয়ন ও আেয়াজেন, জানুয়ারী এবং �ফ�য়ািরেত,
��াটফম� ফর ডায়ালগ জাতীয় গণসংেযাগ ইনি��উট (এনআইএমিস)-এর সােথ অংশীদাির�

গেড় �তােল। এই সময়, �জলা এবং উপেজলা পয�ােয় সরকারী জবাবিদিহতা এবং ��তা

িনি�ত করেত কীভােব সংবাদ �িতেবদেনর মান উ�য়ন করেত পাের �স িবষেয় এনআইএমিস

২৫� িনউজ িমিডয়া আউটেলেটর ২২৫ জন সাংবািদেকর সােথ ৯ � �িশ�ণ পিরচালনা
কের।

 
এই �িশ�ণ�েত নাগিরক সনদ(িসিস), তথ� অিধকার (আর�আই), জাতীয় ��াচার �কৗশল
(এনআইএস), এবং অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া(িজআরএস)-সহ উপকরণসমূেহর সােথ
স�িক� ত কলাম, িনব� এব �কস ��াির�িল �লখার দ�তা অ�ভ�� � িছল। ���পূণ�  িবষয়
হে�, �কন এবং কীভােব�িত� উপকরণ সুশাসন অনুশীলনেক �ভািবত ও উ�য়ন ঘটায় তা
সকল অংশ�হণকারীরা িশেখেছ।

৮-৯ মাচ� ,২০২০, পট�য়াখালীেত
সাংবািদকগেণর �িশ�ণ �হণ

�ানীয় সাংবািদকেদর জন� সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ, ��তা
িনি�তকরণ এবং উৎকৃ� পিরেষবা �দান িবষয়ক �কৗশলগত �যাগােযাগ
�িশ�ণ

 এনআইএলিজ
কতৃ�ক পিরচািলত

সাংবািদক
�িশ�ণ: ৯�

 
�িশি�ত 

সাংবািদক: ২২৫জন
 

 আস� 
�িশ�ণ: ১২�

২-৩ মাচ� ,২০২০, কু�য়ায় এনআইএমিস �িশ�েণ সাংবািদকগণ
ছিব �তালার জন� �পাজ িদে�ন

১৯-২০ �ফ�য়ারী,২০২০, পবা-রাজশাহীেত সাংবািদকগণ
�কৗশলগত �যাগােযাগ �িশ�ণ �সশেন অংশ�হণ করেছন।

Funded by the
European Union



সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ �চাের সরকারী
কম�কত� ােদর �েয়াজনীয় �িশ�ণ �দান

�িশ�ণ�েত নাগিরেকর সনদ (িসিস), তথ� অিধকার (আর�আই),
জাতীয় ��াচার �কৗশল (এনআইএস), অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া
(িজআরএস), এবং বািষ�ক পারফরম�া� চ� ি� (এিপএ) অ�ভ�� �

িছল। �িত� �সশেনর সময়, অংশ�হণকারীরা �িত� উপকরণ
ব�বহােরর জন� এর সং�া, ধারণা এবং পটভ� িম,  সংি�� প�িত,
এবং সরকারী কম�কত� ােদর ভ� িমকা িক-তা িশেখিছল। ���পূণ�
িবষয় হে�, �কন এবং কীভােব �িত� উপকরণ সুশাসন
অনুশীলনেক �ভািবত ও উ�য়ন ঘটায় তা সকল অংশ�হণকারীরা

িশেখেছ। কম�শালা�িলর �নতৃ�ানীয় স�ালকবৃ� হেলন- ডঃ �মাঃ
মুশিফকুর রহমান, যু�-সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ এবং জনাব �মাঃ
�গালাম ইয়ািহয়া (অিতির� সিচব), পিরচালক(�িশ�ণ),
এনআইএলিজ।

সরকারী কম�কত� ােদর সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণসমূেহর
�িত সংেবদনশীল করার জন� ছয়� কম�শালা �ণয়ন ও
�দােনর জন� গত শরেত, ��াটফম� ফর ডায়ালগ (িপফরিড)
জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ)-এর সােথ
অংশীদাির� গেড় �তােল। সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ
ব�বহার কের কীভােব সরকারী পিরেষবা �দােনর মান উ�য়ন
করেত পাের এবং তােদর সং�ায় সুশাসন িনি�ত করেত পাের-
�স িবষেয় �সে��র ও অে�াবর মােস, এনআইএলিজ ঢাকা
অ�েলর িবিভ� �ায়�শািসত সরকারী সং�া �থেক ১০০০
সরকারী কম�কত� ােক �িশ�ণ �দান কের। 

 সামািজক জবাবিদিহতা
 উপকরণ �চাের 
�মাট কম�শালা: ৬�

 
�িশি�ত

 সরকারী কম�কত� া : ১০০০ জন।

২-িদেনর �িশ�ণ �ণয়ন ও আেয়াজেনর জন�  ��াটফম� ফর ডায়ালগ
(িপ4িড) বাংলােদশ িসিভল সািভ� স অ�াডিমিনে�শন একােডিমর
(িবিসএসএএ)-এর সােথ অংশীদাির� গেড় �তােল। ২০১৯-এর নেভ�ের
এক� ৩-িদেনর �িশ�ক �িশ�ণ �দােনর পর, জানুয়াির এবং
�ফ�য়ািরেত ৮৩ জন উ�� তন সরকারী কম�কত� ােদর জন� িবিসএসএএ
দু� কািরগরী �কাস� পিরচালনা কের।
 
দ�তা-িভি�ক �িশ�ণ�েত আেলাচনা, স�ালনা, এবং ব�ব�াপনা
�কৗশলসমূেহর অনুশীলন অ�ভ�� � িছল-যা নাগিরকেদর উ�ত 

উ��তন সরকারী কম�কত� ােদর জন� আেলাচনা,
স�ালনা, এবং ব�ব�াপনা �কৗশলসমহূ

 পিরেষবা �দান িনি�ত করেত িবিভ� সরকারী িবভােগ ব�বহার করা �যেত পাের। তখন �থেক �িশ�েণ অংশ �নওয়া কম�কত� ােদর মানিসকতা ও
আচরেণ ল�ণীয় পিরবত� ন এেসেছ। এই কম�কত� ারা তােদর নত�ন দ�তা সি�য়ভােব তােদর সহকম�েদর সােথ ভাগ কের িনেয়েছন এবং
আেলাচনািভি�ক ব�ব�াপনা �ি�য়া�িল যথাযথভােব স�াদন করেত তােদর িনজ িনজ িবভাগ�িলেক সহায়তা করেত �� কেরেছন।
 
 

১৯ �ফ�য়ারী, ২০২০, একজন অংশ�হণকারী ২য় �িশ�ণ সমাপনী
অন�ুােন �িশ�ণ সনদ �হণ করেছন। 

এনআইএলিজ আেয়ািজত সামািজক জবাবিদিহতা উপকরণ শীষ�ক
কম�শালায় অংশ�হণকারীগণ মলূ �ব� উপ�াপন �নেছন।
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আরইিভই ব�ব�ার সােথ অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া (িজআরএস) সফটওয়�ায় �িশ�ণ

সরকাির পিরেষবা স�� িনি�ত করেত এবং
সরকারী পিরেষবা�িলর ব�থ�তা উ�য়েন অিভেযাগ

�িতকার ব�ব�া হ'ল এক� অপিরহায� জবাবিদিহতা

উপকরণ। �ফ�য়াির এবং মাচ�  মােস িজআরএস

সফটওয়�ার অপােরশেনর উপর দু’� ২-িদেনর 
 �িশ�ণ �কাস� পিরচালনা করার জন� আরইিভই

ব�ব�ার সােথ �াটফম� ফর ডায়ালগ (পফরিড)
অংশীদাির� গেড় �তােল। এক� �িশ�কেদর

�িশ�েণর পর, সরকারী িবিভ� িবভাগ�িলেত
িজআরএেসর মান িনি�তকরেণ �েয়াজনীয়

অপােরশনাল দ�তা স�েক�  �িশ�েণর জন� 
 আরইিভই ব�ব�া ৪৩� িজআরএস �ফাকাল পাস�ন
এবং িজআরএস িসে�ম এনািল�েদর সােথ কাজ
কের। এই �িশ�ণ� কীভােব িসে�ম পিরচালনা ও
সমস�া সমাধান কের তার কািরগরী িদক�িলই নয়,
বরং নাগিরকেদর সরকারী পিরেষবা�িল 
 স�কভােব �পেত এবং জনেসবা উ�য়েন
সরকারেক সহেযািগতা করা উভয় ��ে� সহায়তা
করার উপকরণ িহেসেব িজআরএেসর সামািজক

�ভাব�িল বুঝেত সরকারী কম�কত� ােদরেক
�েয়াজনীয় �িশ�ণ িদেয়িছল । 

িজআরএস �ফাকাল পাস�ন এবং িজআরএস িসে�ম এনািল�রা
আরইিভই ব�ব�ার সােথ অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া সফটওয়�ার
�িশ�ণ িনে�ন

বাংলােদশ পাবিলক অ�াডিমিনে�শন ��িনং �স�ার (িবিপএ�িস)-এর অংশীদািরে� ��াটফম�স ফর ডায়ালগ (িপফরিড), বািষ�ক
পারফরম�া� ম�ােনজেম� (এিপএম) উপকরেণর উপর আইিস� কম�কত� ােদর স�মতা বাড়ােত ৭� �িশ�ণ �কাস� �ণয়ন ও �দান
কেরেছ । বািষ�ক পারফরম�া� চ� ি� (এিপএ) মূলত গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �ধানম�ীর �িতিনিধ�কারী মি�পিরষদ সিচব এবং
ম�ীর �িতিনিধ�কারী সংি�� ম�নালয়/িবভােগর সিচেবর মেধ� সমেঝাতার এক� অপিরহায� �রকড� । সরকারী �িত�ান�িলেত বৃহ�র
��তা এবং জবাবিদিহতা �রাি�তকরণ,  স�দসমূেহর যথাযথভােব ব�বহার, এবং �ািত�ািনক দ�তা বৃি�র লে�� সরকারী
পারফরম�া� ম�ােনজেম� িসে�ম চালু করা হেয়েছ।
 
এিপএম উপকরণ ব�বহার কের কীভােব �জলা ও উপেজলা পয�ােয় সরকারী িবভােগর পারফরম�া� ব�ব�াপনার মােনা�য়ন করা যায় �স
লে�� �ফ�য়াির এবং মাচ�  মােস,  ২িদেনর �িশ�ক �িশ�েণর পর,  িবিপএ�িস ৩৫০জন সরকারী কম�কত� ােক �িশ�ণ িদেয়িছল, যার
মেধ� ৯০জন নারী এবং ২৬০জন পু�ষ িছেলন। �িশ�ণ� এক� দ�তা-িভি�ক �কাস� িছল,-যা বািষ�ক পারফরম�া� চ� ি�� স�কভােব
��ত করেত এবং পারফরম�া� মূল�ায়েনর জন� �েয়াজনীয় দ�তা �তরীর উে�েশ� িছল। িপফরিড-এর অ�ািধকার হ'ল- সকল সরকাির
�িত�ােনর সমি�ত �েচ�ােক সহায়তা করা এবং পারফরম�া� ম�ােনজেম�েক উ�ত করার লে�� সকল সরকাির সং�ার জন� মি�পিরষদ
িবভাগ �ারা �িত বছর সং�ািয়ত "বাধ�তামূলক �েয়াজনীয়তা" �িলর উপর দ�তা �তির করা।

সরকারী কম�কত� ােদর জন� বািষ�ক পারফরম�া� ম�ােনজেম� (এিপএম) �িশ�ণ
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এই �কাশনা� ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর আিথ�ক সহায়তায় �কাশ করা হেয়েছ। এর িবষয়ব� স�ণূ��েপ �াটফম�স ফর ডায়ালগ �কে�র দািয়-দািয়�  এবং
�কানভােবই এটা ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর দ�ৃভি� �িতফিলত কের না।


