
�ানীয় পয�ােয়র (উপেজলা/ইউিনয়ন) কায��ম সফলভােব স�� করার পর
�াটফম�স ফর ডায়ালগ বােগরহাট, বা�রবন, �া�ণবািড়য়া, জামালপুর,
িকেশারগ�, কু�য়া, নীলফামারী, নােটার, প�গড়, পট�য়াখালী, মুি�গ� ও
�মৗলভীবাজাের �জলা পয�ােয়র কায��ম স�সারণ কেরেছ । 

মাচ�  মােস িডিপএফ সদস�েদরজন� ১২� �জলার �িত�েত �ক� �থেক
ওিরেয়ে�শন কম�শালার আেয়াজন করা হেয়েছ, �যখােন �মাট ২৪০ জন অংশ�হণ
কেরেছন। কম�শালা �শেষ, �জলা িভি�ক এনিজও, িপফরিড িসএসও পাট�নার, ম�াপ
�েপর �িতিনিধ, এবং নাগিরক সমােজর গণ�মান� �িতিনিধর সম�েয় �িত�
�জলায় িডিপএফ গঠন করা হেয়েছ। অংশ�হণকারীরা সকেলই �ানীয় সমস�াবলী
িনেয় কাজ করেত, সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার �চারণায়, এবং নাগিরক
সমাজ ও নীিত-িনধ�ারকেদর মেধ� সংলাপ স�ালেন আ�হ �কাশ কেরেছন। 

সামািজক দূর� িনি�ত করার �েয়াজনীয়তা সে�ও িস�া� �হণ ও সকল �েরর
পয�েব�েণ নাগিরক ও সুশীল সমােজর কায�কর স�ৃ�তা ও অংশ�হেণর জন�
িপফরিড আরও সহায়ক পিরেবশ �ণয়েন �িত�িতব�। এ লে��, নাগিরক �ােথ�র
পে� কথা বলা ও উপ�াপন করা, �ভাবক িহেসেব ভ� িমকা রাখা, এবং নাগিরক
সনদ (িসিস), তথ� অিধকার (আর�আই), অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া (িজআরএস),
এবং জাতীয় ��াচার �কৗশল (এনআইএস) সহ সামািজক জবাবিদিহ
নীিতমালাসমূেহর কায�কর ব�বহার িনি�ত করেত আ�হী সুশীল সমােজর �নতােদর
একি�তকরণ ও তােদর দ�তা বৃি� জ�রী। 

এই সংখ�ায় থাকেছ-

িডস�� পিলিস �ফারাম (িডিপএফ) এবং
ওিরেয়ে�শন

মাি� অ�া�র পাট�নার (এমএিপ)
সদস�েদর সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা
িবষয়ক �িশ�ণ

নারীিদবস �চারণা: িপফরিড’র অনলাইন
কিমউিন�েত নারী �িতিনিধে�র উ�য়ন
 
তৃতীয়এসএমিস ��

২০২০ সােলর িশ�ণসমূহ: 

সামািজকগণমাধ�ম �চারণার িশ�ণসমূহ
এবং সামেন এিগেয় যাবার ��ে�
িপফরিড’র অিভেযাজন �ি�য়া

িপফরিড মা�: কীভােব আমরা িনরাপদ
শািররীকদূর� কায��মপিরচালনা করিছ

ভাচ�� য়ালআইিজএসএ: চ��াম ও
রাজশাহী

জাতীয় গণমাধ�ম ই���উট
চ�ড়া�েকৗশলগত সাংবািদকতা
�িশ�ণস�� কেরেছ

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

িন উজ েলটা র  |  ভ িলউম  ৯  |  �ফ�য়া ির -এ ি�ল  ২ ০ ২ ১

িডি�� পিলিস �ফারাম (িডিপএফ) ওিরেয়ে�শন কম�শালা স�� 

খুলনা, বােগরহাট �জলার িডিপএফ সদস�বৃ�
মা� পেড় ও �দেহর তাপমা�া পিরমাপ করার
পর ২৩�শ মাচ�  ২০২১ তািরেখর কম�শালায়
�যাগ িদেয়েছন।
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আমােদর কায��ম�েলা �াণব� হেয়েছ এবং নত�ন কােজরিবিধ-িনেষেধর সােথ মািনেয় িনেয়ই আমরা আমােদর �িত�িতেত
অটল। 

কােজর অংশ িহেসেব, সুশীল সমােজর �নতােদর দ�তা বৃি�র লে��আমরা িডিপএফ সদস�েদর জন� ২০২১ সােলর �ম-জুন
মােস অনলাইন বুিনয়ািদ �িশ�েণর আেয়াজন করিছ, যােত কের তারা আরও কায�কর ভ� িমকা রাখেত পােরন। �িশ�ণ পরবত�
সমেয় আমরা িডিপএফ�েলােক এ�াডেভােকসী, সংলাপ স�ালনা, নাগিরক স�ৃ�তা, এবং সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা
�সারেণ �কৗশলগত, লিজ�ক�াল এবং অন�ান� �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেবা। 

Funded by the
European Union

িপফরিড ২০২১ সােলর এি�ল মােস মাি�-এ�া�র পাট�নারশীপ (এমএিপ) �েপর সদস�েদরজন� সামািজক জবাবিদিহ
নীিতমালার উপর ৬� �িশ�ণ �সশেনর আেয়াজন কেরেছ। আমােদর ২১� �ক� �জলা �থেক ১৮০ জন ম�াপ সদস�
(১৩৪ জন পু�ষও ৪৬ জন নারী) িনেয় অনলাইেন �িশ�ণ �সশন�েলা পিরচািলত হেয়েছ। অংশ�হণকারীেদর মেধ� ১৩৬
জন িছল ৩৫ বছেরর কমবয়সী। ত�ণেদর জন� �িশ�ণ�েলা অত�� আকষ�ণীয় িছেলা। উ��তন সরকারী কম�কত� ােদর
জন�ও �িশ�ন� খুবই িশ�ণীয় ও উপকারী িছেলা। সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা; িবেশষ কের নাগিরক সনদ ও
অিভেযাগ �িতকার ব�ব�ার উপর কিমউিন� �থেক তারা সরাসির মূল�বান িফডব�াক �পেয়েছন।

�িশ�ণ� �দান কেরেছন ম�ী পিরষদ িবভােগর অিতির� সিচব ও িপফরিড �ক� পিরচালক জনাব �গালাম ফা�ক
িপএইচিড, ম�ীপিরষদ িবভােগর যু� সিচব ও িপফরিড �ক� উপ-পিরচালক জনাব আেয়শা আকতার, এবং ম�ী পিরষদ
িবভােগর উপ-সিচব ও িপফরিড �ক� সহকারী পিরচালক �মা: �মাখেলসুর রহমান।

ম�াপ সদস�েদর সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা িবষয়ক �িশ�ণ

চ��ােম ম�াপ সদস�বৃ� অনলাইেন স�াট স�েক�
িশখেছন (উপের)। রাজশাহীেত ম�ী পিরষদ িবভােগর
উপ-সিচব জনাব �মাখেলসুর রহমান ম�াপ সদস�বৃে�র
উে��েশ স�াট িবষেয় উপ�াপন করেছন (নীেচ)।

�িশ�েণর ফেল স�াট
(এসএ�) িবষেয় �ান ও
দ�তার উ�য়ন ঘেটেছ বেল
১০০% অংশ�হণকারী তােদর
মতামত ব�� কেরেছন।

িপফরিড কতৃ�ক �দ� এই
�িশ�ণ� সেব�াৎকৃ� বেল
অিভমত ব�� কেরেছন ৬৮%
জরীপকৃত অংশ�হণকারী।  
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১৩৫ জন
অংশ�হণকারীর মেধ�
৫৭ জন বেলেছন তারা
িসিস �সশন �থেক

সবেচেয় �বিশ িশেখেছন,
৪২ জন িজআরএস
িবষয়ক �সশন �থেক, ৯
জন আর�আই �সশন
�থেক, এবং ১০ জন
সকল �সশন �থেকই
সব�ািধক িশখেত

�পেরেছন বেল মতামত
ব�� কেরেছন।
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এবছর িপফরিড �কে�র মাধ�েম নারীেদর �ভাব�িল �দশ�ন করেত এবং সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার ব�বহােরর
মাধ�েম কীভােব নারীর �মতায়ন বৃি� করা �যেত পাের তা ত� েল ধরার জন� আমরা ২০২১ সােলর ৮ই মাচ�  আ�জ�ািতক নারী
িদবস উদযাপেন দু’স�াহ ব�াপী �চারণা চািলেয়িছ। �চারণার সািব�ক ল�� িছল নারী অিধকােরর �সার এবং নারীেদরেক
বাংলােদেশর গণতাি�ক �ি�য়ায় স�ৃ� হেত উৎসাহ �দানসহ আমােদর সামািজক গণমাধ�ম অনুসারীেদর মেধ� �জ�ার
সমতার উ�য়ন ঘটােনা। পূব�বত� �চারণার সােথ সাম�স� �রেখ আমরা যখন আমােদর মূল জনিমিতেক ল��ব� কেরিছ,
তখন আমরা আমােদর �ক� �জলা �থেক িনিদ� �কের নারীেদর ল�� কের আরও এক� �র যু� কেরিছ। এ� আমােদরেক

উে�খেযাগ� ফলাফেলর িদেক এিগেয় িনেয়েছ। �ফইসবুেক আমােদর �চািরত �পা��েলা �চারণা চলার ১৪ িদেনর মেধ�
িব�য়করভােব ১.৯৩ িমিলয়ন ইউিনক ব�বহারকারীর কােছ �পৗ�েছেছ। ২০২০ সােলর আরও দীঘ� ও জ�লতর �চারািভযান
পিরচালনা কেরও এখন পয�� মা� ১৪ িদেন এ পিরমাণ মানুেষর কােছ �পৗ�ছােত পােরিন। ১৩৫,৭০৪ জন ব�ি� লাইক, ম�ব�
এবং ি�েকর মাধ�েম আমােদর িবষয়াবলীেত সরাসির স�ৃ� হেয়েছন। এছাড়াও ল��নীয় �য, এই �চােরর কারেণ
িপফরিড-এর �ফইসবুক �পইেজ বত� মােন �ায় ২২,০০০ অনুসারী রেয়েছ, যার মেধ� �ায় অেধ�কই নারী, যা িক-না �চারণয়
নারীেদর �াধান� �দয়ার সরাসির ফলাফল। এ� এক� বড় সাফল� যা �কবলমা� আমােদর আগত �চারণার মাধ�েম আরও

�বিশ নারীর কােছ �পৗ�ছােনার �েচ�ােক সমথ�ন করেব না; বরং আমােদর �ক� কায��মেক এিগেয় িনেত নারীেদর
অংশ�হণেক বৃি� করেত পারেব; �স� অনলাইেন হেলও।

নারীিদবস �চারণা: িপফরিড এর অনলাইন কিমউিন�েত নারী �িতিনিধে�র উ�য়ন 

বাংলােদেশর �াধীনতার প�াশ বছর পূিত�  উদযাপেনর পর, �ধান �ধান সামািজক জবাবিদিহনীিত মালার (এসএ�) উপর
আমরা আমােদর তৃতীয় সামািজক গণমাধ�ম �চারণা (এসএমিস) �� কেরিছ। তথ� অিধকার আইন, ২০০৯ িদেয় �� কের
সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা কী, কীভােব নাগিরকগণ এ�েলা ব�বহার করেবন, এবং আমােদর গণতে�র জন� এ�েলা
�কন ���পূণ�  তার ব�াখ�াসহ ৪� মূল নীিতমালা িবষয়াবলী �চােরর ��ে� আমরা পরবত� ৩ মাস সময় ব�য় করেবা। ২০২০-
এর �হম�কালীন �চারণার ধারাবািহকতায় আমরা পিলিস চির� সমূেহর সােথ িশ�া-িবেনাদন �কি�ক িবষয়াবলী �তির
কেরিছ। বত� মান �চারণার িকছ�  িবষয় পূেব�ই �কািশত হওয়ায় আমােদর নত�ন ও পুরাতন অনুসারীেদরেক বাত� াসমূহ এবং
জবাবিদিহতা ও ��তা নীিতসমূহ দৃঢ়ভােব বুঝেত সহায়তা করেব। নাগিরক সনদ, অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া এবং জাতীয়
��াচার �কৗশেলর অংশ�েলা িনেয় এই �চারণা চলমান থাকেব। জুেনর ��েত এই �চারণার �শষ হেব, তখন আমরা

আমােদর কম�সূচীেত িবরিত িদেয় ২০২১-এর �হমে� আমােদর চত�থ�  �চারণার জন� নত�ন কম�সূিচ �তরীেত �স�েলা ব�বহার
করেবা। 

তৃতীয় সামািজক মাধ�ম �চারণা (এসএমিস) ��

নারী িদবস
�চারণার
িচ��েলা,
জবাবিদিহতা এবং
��াচার �সাের
িপফরিড’র সােথ
নারী ও ম�াপ �েপর
স��ৃতা ত� েল
ধরেছ।



অিতির� িলিখত বণ�নাও আইকেনর ত�লনায় ব�ি� এবং দলগত ছিব �পা�ং অিধক কায�করী ও জন স�ৃ�তা বাড়ায়
ইনেফা�ািফকস্ এর মাধ�েম টােগ�ট জনেগা��র কােছ ত�লনামূলকভােব �বশী �পৗ�ছােনা যায় �যখােন �পাে�র �মেসজ�েলা
তােদর ��াফাইেলর সে� সাম�স�পূণ�  হয়। তেব নত�ন দশ�কেদর কােছ ইনেফা�ািফ� ত�লনামূলকভােবকম কায�করী
আনু�ািনক িভিডও�েলার �চেয় অনানু�ািনক িভিডও�েলা দশ�কেদর কম আকষ�ণ কের। সুিনিদ� � বাত� াসহ সুিবন�� এবং
সুিনিম�ত িভিডও �দখেত মানুষ পছ� কের। আনু�ািনক িভিডও�েলা অিধক িশ�ামূলক, তাই িভিডওেত বিণ�ত পিরেষবা �থেক
কীভােব উপকৃত হেবন �স স�েক�  তথ� �পেত দশ�করা আরও �বিশ আ�হী থাকেত পােরন
দীঘ� িভিডও�েলা আমােদর দশ�ক কতৃ�ক পুেরাপুির �দখার স�াবনা কম। �য-�কান িভিডও �দখার ��ে� ৪৫ �সেক� পের
দশ�ক ধের রাখা ব�াপকহাের �াস পায়। দশ�ক ধের রাখেত িভিডও�েলার �দঘ�� ২ িমিনেটর মেধ� থাকা উিচত। 

২০২০ সােল িপফরিড ৪� সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার �সাের দু’� অনলাইন সামািজক মাধ�ম �চারণা (এসএমিস)
চািলেয়িছল। �চারণাকালীন সমেয়  আমরা �িত� এসএ� ত� েল ধেরিছ, এবং �িত� উপকরণ িক, এ�েলার ব�বহার, এবং
�িত� উপকরণ ���পূণ�  �কন তা �ফইসবুেক �পা� করার মাধ�েম আমােদর অনুসারী ও টােগ�ট জনেগা��েক িশি�ত
কেরিছলাম। ২০২১ ও ২০২২ সােল �চােরর জন� আরও ভােলাভােব ��িত �নওয়ার লে�� এবং ভিবষ�ৎ �চারণার জন�
আমােদর �কৗশলেক িকভােব আরও কায�করভােব সম�য় করেত পাির �স লে�� আমরা ২০২০ সােলর �হমে� ও বসে�
�চারণার িশ�ণীয় িবষয়�েলা একসােথ কের এক� সংি�� �িতেবদন �তির কেরিছলাম। মূল িশ�ণীয় িবষয়�েলা নীেচ
ত� েল ধরা হল-
বসে�র �চারণার মূল িশ�ণীয় িবষয়সমূহ:

িশ�নীয়িবষয়সমহূ: ২০২০ সাল �থেক সামািজক মাধ�ম �চারণা �থেক পাওয়া িশ�া ও সামেন এিগেয় যাবার
��ে� িপফরিড’র অিভেযাজন �ি�য়া
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আমরা বস� �থেক আমােদর �া� অিভ�তার আেলােক �হম� �চারণায় িকছ�  িবষয়ব� সম�য় কেরিছ এবং �দেখিছ �য
সামি�কভােব �চারণা আরও ভােলাভােব কাজ কেরেছ। এ� আমােদর ইনেফা�ািফক এবং িভিডও�েলােত নত�ন এসএ�
চিরে�র �বত� ন ও আমােদর িবষয়সূচীর পিরক�নায় পিরবত� েনর ফেল হেয়েছ। আমরা পড়েত ক�ন এমন �ািফকস্ বাদ
িদেয়িছ এবং অ�ািনেমেটড চির�, মানুেষর ছিব এবং িভিডও ব�বহাের �জার িদেয়িছ। সুিনিদ� � িশ�ণ�েলা নীেচ ত� েল ধরা হল।

আমােদর বস� �চারণা ২০২০ এর
�পা�কৃত উদাহরণসমহূ: (বােয়)
�প আেলাকিচ�, (মােঝ)
ইনেফা�ািফকস, (ডােন) আর�আই
িপএসএ-এর িভিডও অংশ



এ বছেরর ��েত িকছ�  মুেখামুিখ কায��ম পুনরায় �� হবার সােথ সােথ সকল িনরাপ�া সতক� তা

যােত য� সহকাের বা�বািয়ত হয় তা িনি�তকরেণ আমােদর দল কেঠার �েচ�া চািলেয়েছ। ঝঁুিক

মূল�ায়ন এবং সতক� তার সে� �ভন�ু িনব�াচন িদেয় �� কের, আমরা িনজ� ত�াবধােন �য �কানও

ইেভে�র আেগ �া�� সুর�ােক এক ন�র অ�ািধকার িদেয়েছ। আমােদর িরিজওনাল

�কাঅরিডেনটর, িডস�� ফ�ািসিলেটটর এবং িসএসও অংশীদাররা সুর�া �িশ�েণ অংশ

িনেয়িছল এবং যথাযথ সামািজক দুর� বজায় �রেখিছল। তদুপির, সামািজক দুর� বজায় �রেখ

কাজ করার সময় মেনাবল িফিরেয় আনার জন�, আমরা আমােদর মাঠকম�েদর এবং

���ােসবীেদর জন� মানস�� �ফস মা� িডজাইন, �তির এবং িবতরণ কেরিছ। আমােদর �ানীয়

অংশীদাররা আমােদর মা� ব�বহার করায় ও �চাের সহায়ক ভ� িমকা পালন কেরিছল এবং

কেয়কজন অংশ�হণকারীেদর সেচতনতা বাড়ােত সহায়তা করার জন� �জলা �েরর সাজ�নেদরও

জিড়ত কেরেছন।

�া�� নীিত ও গাইডলাইেনর পিরবত� েনর সােথ তাল িমিলেয় িপফরিড তার পাট�নার ও

অংশ�হণকারীেদর সুর�া িনি�তকরেণ �িত� পদে�প �হণ করেছ। যিদও আমােদর �ত��

কম�কা�সমূহ �িগত করা হেয়েছ, পিরি�িত পিরবত� েনর সােথ সােথ আমরা চ�ড়া� সতক� তার সােথ

�া�� িনেদ� িশকা এবং নীিতমালা অনুসরণ করেবা। 

িপফরিড মা�: কীভােব আমরা িনরাপদ মুেখামুিখ কায��ম পিরচালনা করিছ
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ছিব বা আেলাকিচ� অরগ�ািনক ও ��রড উভয়ে�ে� জন স�ৃ�তা বাড়ােত অিধক কায�করী
আ�ািনেমেটড চির�সহ ইনেফা�ািফকস ও িবষেয়র সােথ সাম�স�পূণ�  িভিডও িচ� অনুসারীেদর ব�াপক হাের স�ৃ� কের এবং এক� বড়
সংখ�ার দশ�েকর কােছ �পৗ�ছােত পাের
আমােদর িভিডও�েলা চমৎকারভােব িরচ, এে�জেম�, কনভাস�ন এবং এ�াডেকােকসী (আর,ই,িস.এ) ল��মা�া অজ�ন করেছ। মানুষ এখন
এ�িনেমেটড চির��েলা �থেক নীিতমালা স�েক�  িশখেছ এবং িভিডও�েলা সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার জন� এক� ধারাবািহক
��া�মান �তির করেছ
এখন �ফসবুক স�ৃ�তার অেনক�েলা উপকরণ �যমন; িভিডওেত এক� �পাল অপশন, ��াফাইল িপকচার ��ম, হ�াশট�াগ এবং আরও

অেনক িকছ�  সরবরাহ করেছ। এই �চারণার সময় আমরা �কবলমা� আমােদর ��াতােদর স�ৃ� করার জন� �াসি�ক উপকরণ ব�বহার
করিছ। তেব িকছ�  উপকরণ এখনও �বটা �টি�ং-এ এবং িকছ�  উপকরেণর কািরগির সীমাব�তা রেয় �গেছ  

�হমে�র �চারণার মূল িশ�ণীয় িবষয় সমূহ:

অনলাইন এসএমিসর সাফল� আমােদর ��াতারা �য ধরেণর িবষয় উপেভাগ কের ও স�ৃ� হয় �স স�েক�  আমােদর পির�ার ধারণা
িদেয়েছ। ক�াে�ইন�েলার ফলাফল আরও বাড়ােত ভিবষ�েত আমরা �সই উপকরণ�েলােত �জার �দেবা �য�েলা সেব�া� �ম�কস
�দান করেব। িভিডও�েলা, িবেশষ কের �ছাট িভিডও�েলা অনলাইেন মেনােযাগ ধের রাখার সবেচেয় কায�কর উপায়। রিঙন, িশ�া-
িবেনাদন �ািফকস্ (�যমন আেলাকিচ� বা �ািফক �ফাকাসড ইনেফা�ািফকস) �েলা অত�� আকষ�ণীয়। বৃহ�র জনেগা��র কােছ
�পৗ�ছােনার জন�, সামি�কভােব আর.ই.িস.এ. বৃি� এবং অিভগম�তা বাড়ােনার জন� আমােদর িব�াপেনর মত �পজ চালােনা দরকার।
২০২১ এ আমরা আমােদর তৃতীয় এসএমিস -এর ১ম �র কাজ �� কেরিছ, �যখােন ২০২০ এর �চারণা �থেক পাওয়া িশ�া অনুসরণ
করা হে� এবং আর.ই.িস.এ. আরও বৃি�র আশা রাখিছ।

মােচ�  অনুি�ত িডিপএফ গঠন ও
পিরিচিত সভায় মা� পের অংশ �নন
অংশ�হণকারীগণ  
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এি�েলর �শেষ, িপফরিড �থম দু’� ভাচ�� য়াল অ�ভ�� ি�মূলক শাসনপ�িত ও সামািজক জবাবিদিহতা (িভ-আইিজএসএ)
কম�শালা সফলভােব আেয়াজন কেরেছ। ম�ীপিরষদ িবভােগর সােথ �যৗথ উেদ�ােগ অনলাইেন উে�াধনী অনু�ান আেয়াজন

করা হেয়েছ। চ��াম �থেক ৬৫ জন অংশ�হণকারী িনেয় �থম িভ-আইিজএসএ কম�শালা অনুি�ত হয় ২০২১ সােলর ২২�শ
এি�ল। কম�শালায় সভাপিত� কেরন জনাব এ িবএম আজাদ, এনিডিস, িবভাগীয় কিমশনার, চ��াম, এবং অনু�ােন �ধান
অিতিথ িহেসেব �যাগ �দন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ম�ী পিরষদ িবভােগর সিচব, সম�য় ও সং�ার (িসএ�আর),
জনাব �মা: কামাল �হােসইন।
৬৩ জন অংশ�হণকারী িনেয় ি�তীয় িভ-আইিজএসএ কম�শালা� রাজশাহীেত অনুি�ত হয় ২০২১ সােলর ২৮�শ এি�ল ।
অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব �যাগ �দন গণ�জাত�ী বালােদশ সরকােরর ম�ী পিরষদ িবভােগর সিচব, সম�য় ও সং�ার
(িসএ�আর), জনাব �মা: কামাল �হােসইনএবং কম�শালা�েত সভাপিত� কেরন রাজশাহীর িবভাগীয় কিমশনার জনাব �মা:
�মায়ুনকিবর। উভয় কম�শালােতই মূলত সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা িবেশষ কের নাগিরক সনদও অিভেযাগ �িতকার
ব�ব�ার ওপর �জার �দয়া হেয়েছ। সি�িলতভােব ১২৮ জন অংশ�হণকারী ভাচ�� য়াল কম�শালায় �যাগ িদেয়িছেলন, যা ম�ী
পিরষদ িবভাগ এবং ি��শ কাউি�ল বাংলােদেশর পিরচালক, কায��ম, �জিসকা ম�াগসন উভেয়র কাছ �থেক ইিতবাচক
মূল�ায়ন �পেয়েছ। এ দু’� িভ-আইিজএসএ কম�শালার সাফেল�র িভি�েত, আমরা এখনও আইিজএসএ কম�শালা অনুি�ত
হয়িন এমন িপফরিড �ক� �জলায় এ ধরেনর অনু�ােনর ��াবনার জন� পিরক�না করিছ।

উপের বােম িপফরিড �ক� পিরচালক ড. �মা. �গালাম ফা�ক কথা বলেছন রাজশাহীর ভাচ�� য়াল আইিজএসএেত; উপের ডােন �ধান
অিতিথ িহেসেব আেছন �মাঃ কামাল �হােসন, সিচব, সম�য় ও সং�ার; িনেচ কথা বলেছন আেয়শা আ�ার, য�ু সিচব, িপফরিড
এিপিড, মি�পিরষদ িবভাগ।     

সরকাির কম�কত� াগেণর জন� আেয়ািজত �িশ�ণ কম�সিূচ
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এনআইএমিস বা�রবন �জলায় সাংবািদকেদর জন� ‘সুশাসন িনি�তকরেণ �কৗশলগত �যাগােযাগ’ শীষ�ক চ�ড়া� �িশ�ণ� স��

কেরেছ। ২৫-২৬ জানুয়ারী, ২০২১ তািরেখ দু‘িদন ব�াপী এই ভাচ�� য়াল �িশ�ণ� ২৫ জন সাংবািদক িনেয় অনুি�ত হয়। িপফরিড এর সােথ
�যৗথ উেদ�ােগ, ২১ � �জলায় �মাট ৫০০ �ানীয় সাংবািদক ‘সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা ও �কৗশলগত �যাগােযাগ’ শীষ�ক �িশ�ণ
�হণ কেরন। সুশাসেনর লে�� সামািজক জবাবিদিহতা িবষয়ক সংবাদ উপাদান ত� েল ধরার জন� সাংবািদকেদর সেচতন ও দ� কের
�তালার �ত�াশা িনেয় দ�তা বৃি� সহায়তা �দান করা হেয়েছ।

এনআইএমিস চ�ড়া� �কৗশলগত সাংবািদক �িশ�ণ স�� কেরেছ

২৮�শ এি�ল, ২০২১-এ
রাজশাহীেত অনিু�ত
সামািজক জবাবিদিহতা
উপকরণ �যমন-অিভেযাগ
�িতকার ব�ব�া, তথ� অিধকার
এবং নাগিরক সনদ শীষ�ক িভ-
আইিজএসএ কম�শালায়
অংশ�হণকারীব�ৃ।

“বাংলােদেশ ব�ৃশ কাউি�ল তার কায��েমর ৭০ বছর পণূ� করেছ।
আমরা এই �কে� সংযু� হেত �পের অত�� আনি�ত যার মাধ�েম বাংলােদেশ
এবং িব�ব�াপী ব�ৃশ কাউি�ল তার মলূ উে�েশ�র সে� স��ৃ হেত �পেরেছ,

যা �কৃতপে� িব�াস, সহেযািগতা ও সমেঝাতা অজ�েন �জার �দয়।
এটা সফলভােব কাজ করেছ �দেখ ভােলা লাগেছ।”

- �জিসকা ম�াগসন, পিরচালক- কায��ম, ি��শ কাউি�ল বাংলােদশ 
িভ-আইিজএসএ, রাজশাহী
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