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জা

িবষয়: �িশ�ণ �িত�ান�েলােত উ�াবন ও পিরবত�ন িবষয়ক ২য় �সা�াল

�পক� ২০২১ তথা িডিজটাল বাংলােদশ বা�বায়েনর লে��
িবষেয় ১৭ এি�ল ২০১৭ তািরেখ জন�শাসন ম�ণালয় ও এ�আই ��া�াম
�িত�ােনর বা�বায়ন অ�গিত / �হীত পদে�প�েলা িনে� উ��খ করা

 
�. 
নং ২য় �সা�াল িমিডয়া সংলােপ

১) �কাস � কাির�লাম / কে�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) �িত� �িশ�ণ �িত�ান �পক� ২০২১ এর আেলােক 
অিধকতর আপেডট করার িনিম� ‘িবিপএ�িস’সহ অ� �িত�ােনর
িনেয় বছের কম পে� একবার ‘�কাস � কাির�লাম িরিভউ ওয়াক�শপ

খ)  �িত� �িশ�ণ �কােস �র মিডউেল িডিজটাল বাংলােদেশর
ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার, নাগিরক �সবায় উ�াবন, মাি�-
মা�া ও জাতীয় ��াচার �কৗশল (এনআইএস) অ�� �� করেত

গ) �িশ�েণর মা�েম সকল ক�াডার কম �কত�ােক সরকােরর গঠণ
স�েক� অিবিহত করার �ব�া �হণ করেত হেব। 

ঘ) িবিপএ�িস, সাভার �িত� �িশ�ণ �িত�ান স�েহর কমপে�
িরিভউ িবষেয় �েয়াজনীয় সং�ক �িশ�ক
�ও�’রিডজাইনকরার�ি�য়ায়এ�আইস�ৃ�হেতপাের। 

ঙ) �িত� �িশ�ণ �িত�ানেক বছর (�িশ�ণ) �� হওয়ার
সংি�� ম�ণালয় ও এ�আইে�া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয়-এ ��রণ
 

 

 

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ) 
�ানীয় সরকার িবভাগ 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় 
২৯ আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

�সা�াল িমিডয়া সংলােপর িস�া�স�হ বা�বায়ন অ�গিতর �িতেবদন। 
 

লে�� সরকারী �িশ�ণ �িত�ােনর �কাস � কাির�লাম ও �িশ�ণ প�িত আ�িনকায়ন
��া�াম, �ধান ম�ী কায �ালেয়র উে�ােগ ২য় �সা�াল িমিডয়া সংলাপ অ�ি�ত হেয়েছ
করা হেলাঃ 

সংলােপ �হীত িস�া� বা�বায়ন

 তােদর �� ও দীঘ � �ময়াদী সকল �িশ�ণ �কাস � 
�িত�ােনর দ� অ�ষদ সদ� ও এ�আই �িতিনিধেদর 
ওয়াক�শপ’ আেয়াজন করেব। 

এ সং�া� িবিপএ�িস-�ত
ি�:)  �িত�ােনর একজন
কেরেছন।  

বাংলােদেশর িবষয়ব� (জাতীয় ত� বাতায়ন, ই-ফাইিলং, 
মাি�-িমিডয়া �াশ �ম ইত�ািদ), �টকসই উ�য়ন ল�� 
করেত হেব। 

উি�িখত সকল িবষয় 
কায ��েম ২০১৬ ি�. �থেক
আেছ।  

গঠণ, কায �প�িত, আইন, নীিতমালা �ণয়ণ �ি�য়া �েযাজ� নয়। 

কমপে� ২জন অ�ষদ সদে�র জ� �কাস � কাির�লাম 
�িশ�ক �িশ�ণ (�ও�) �দান করেব। 

�েযাজ� নয়। 

হওয়ার �েব �ই এক� �িশ�ণ ক�ােল�ার �ণয়ন কের 
��রণ করেত হেব। 

অ� �িত�ান দীঘ �িদন যাবৎ
কাজ� করেছ এবং সংি��
বত�মােন এ�আই এ-ও ��রেণর

                                                                                                                                       

তািরখ:   
২৯ আি�ন, ১৪২৪ 

                        

আ�িনকায়ন ও ই-লািনং ��াট ফরম �তরী করাসহ িবিভ� 
হেয়েছ। উ� সংলােপ �হীত িস�াে�র ��ি�েত অ� 

বা�বায়ন অ�গিত ম�� 

�ত স�িত (৯-১২ অে�াবার, ২০১৭ 
একজন কম �কত�া �ও� �িশ�ণ �হণ 

 

 অ� �িত�ােনর িবিভ� �িশ�ণ 
�থেক �ণ �া� �সশন িহেসেব অ�� �� 

 

 

 

যাবৎ �িশ�ণ ক�ােল�ার �ণয়েনর 
সংি�� ম�ণালেয় ��রণ করা হয়। তেব 
��রেণর �দে�প �হণ করা হেয়েছ।  

 

ছক-ক উ�য়েনর গণত� 
�শখ হািসনার �লম� 

১৬-১০-২০১৭ ি�: 



 

�. 
নং ২য় �সা�াল িমিডয়া সংলােপ �হীত িস�া� বা�বায়ন অ�গিত ম�� 

২) �িশ�ণ প�িত 

 

 

 

 

 

ক) �িত� �িশ�ণ �িত�ান তােদর �কাস � কাির�লােম বত�মােন ��িনং �াথড পয �ােলাচনাকের ( ১ম সংলােপর 
আেগ ও বত�মান) �লকচার, পাওয়ার পেয়� ��েজে�শেনর বদেল কায �কর ও অংশ�হণ �লক আ�িনক �িশ�ণ 
প�িত (িস�েলশন, �রালে�, �কস�ািড, অিভ�তা িবিনময়, দলীয় কাজ, �ােনল িডসকাশন, িভিডও 
�ােটিরয়াল ও ত�-প�ি�র �বহার �ি� ইত�ািদ) কতটা পিরবত�ন হেয়েছ তার �লনা �লক িচ� �িত ছয় মাস 
পরপর িনয়িমতভােব সংি�� ম�ণালয় এবং এ�আই ��া�াম, �ধান ম�ীর কায �ালয়-এ উপ�াপন করেবন। 

�িশ�ণ প�িতেত �ব � �থেকই কায �কর ও অংশ�হণ �লক 
আ�িনক �িশ�ণ প�িত (�যমন- িস�েলশন, �রালে�, 
অিভ�তা িবিনময়, দলীয় কাজ, িভিডও �ােটিরয়াল ও ত�-
প�ি�র �বহার ইত�ািদ) �বহার কের �সশন পিরচালনা করা 
হে�। তেব এ সং�� �লনা�লক িচ� �েল ধরার জ� িরেপাট � 
��রেণর কাজ চলমান।     

 

৩) ই-লািন �ং  (E-Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) ই-লািন �ং অ�া হত রাখেত হেব। পাশাপািশ ই-প�িতেক িভি� কের �িশ�ণ কায ��ম �জারদার করেত হেব। 
�িত� �িশ�ণ �িত�ান আগামী িডেস�র/২০১৭ সমেয়র মে� কমপে� এক� �কাস � ই-প�িতেত চা� করেব। 

এ সং�া� �কান �িশ�ণ কায ��ম চা� �নই। বত�মােন এ 
ধরেনর (ই-প�িতেত �িশ�ণ �দান) এক� �কাস � চা�র 
িবষয়� �ি�য়াধীন।  

 

খ) জন �শাসন ম�ণালয় ক��ক �ণীত ‘�মাবাইল �কাট �’ ও ‘�বিসক আইিস�’ শীষ �ক অনলাইন �কাস ��য় যত �ত 
স�ব চা� কের সকল �িশ�ণ �িত�ােন তা �িতফলন করা হেব। 

�েযাজ� নয়।  

গ) �িত� �িশ�ণ �িত�ান আগামী িডেস�র/২০১৭ সমেয়র মে� কমপে� এক� �র-�িশ�ণ (Distance 

Learning) �কাস � চা� করেব। 
 

এ সং�া� �কান �িশ�ণ কায ��ম চা� �নই। বত�মােন এ 
ধরেনর (�র-�িশ�ণ) এক� �কাস � চা�র িবষয়� �ি�য়াধীন। 

 

৪) �িশ�ণ �ব�াপনায় আ�িনক ��ি�র �বহার 

 ক) �িশ�ণ �ব�াপনাসহ (e-Based Training) �িশ�ণ �সশন, অিফস �ব�াপনা, �িশ�ক ও �িশ�ণাথ�েদর 
ডাটােবজ, িডিজটাল লাইে�রী, ��ার �ব�াপনা ইত�ািদ কােজ আইিস� �বহার িনি�ত করেবন। 
 

স�ণ � অন-লাইন িভি�ক �িশ�ণাথ�েদর ডাটােবজ, িডিজটাল 
লাইে�রী, ��ার �ব�াপনার িবষয়� �ি�য়াধীন। 

 

৫) ওেয়ব সাইট আপেডটকরণ 

 

 

 

 

 

 

ক) �িত� �িশ�ণ �িত�ান তােদর �িশ�ণ সং�া� ত�সহ অ�া� ত� িনয়িমতভােব ওেয়বসাইেট 

আপেলাড করেব। সংি�� দ�েরর Innovation/ Best Practice স�হ ওেয়ব সাইেট আপেলাড করেব। 

�িশ�ণ সং�া� ত�সহ অ�া� ত� িনয়িমতভােব 

ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হে� এবং Innovation/ Best 

Practice স�হ আপেলাড �ি�য়াধীন।  

 

খ)  িনব �ািচত �সশনস�েহর িভিডও Youtube-এ আপেলাড করা �যেত পাের। িবষয়� স�েক� যত�ত স�ব �ব�া �হণ হেব।  

গ) �িত� �িশ�ণ �িত�ান তােদর সকল গেবষণার Abstract ও ফাইি�ংস ওেয়ব সাইেট আপেলােডর 
মা�েম উ�ু� করেব যােত অ��িত�ানও �সই ফাইি�ংস বা�েব �েয়াগ করেত পাের। 
 

িবষয়� স�েক� যত�ত স�ব �ব�া �হণ হেব।  



 
 
 
 

�. 
নং ২য় �সা�াল িমিডয়া সংলােপ �হীত িস�া� বা�বায়ন অ�গিত ম�� 

৬) িবিবধ 

 

 

 

 

 

 

ক) উপেরা� িস�া�স�েহর স�ক বা�বায়েনর জ� জন�শাসন ম�ণালেয়র �ন�ে� সকল �িশ�ণ �িত�ান 
এবং এ�আইেয়র মে� এক� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেব। 

এনআইএলিজ এবং এ�আইেয়র মে� এক� সমেঝাতা �ারক 
�া�িরত হ�য়েছ। 

 

খ) �িশ�ণ �িত�ানস�হ এ�আই, �ধানম�ীর কায �ালেয়র সহেযািগতায় িডিজটাল কে�� িবষেয় এক� �মলা 
আেয়াজন করেত পাের। 

এ সং�� িবষেয় এ�আই এর সহায়তা �েয়াজন।  

গ) �িশ�ণ �িত�ানস�হ উপেরা� িস�া� স�হ বা�বায়ন অ�গিত িরেপাট � �িত িতন মাস অ�র সংি�� 
ম�ণালয় ও এ�আই ��া�াম, �ধান ম�ীর কায �ালয়-এ ��রণ করেব। 

এ সং�া� িবষেয় একজন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দােনর 
মা�েম কাজ� বা�বায়ন িনি�ত করা হেয়েছ।  
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জাতীয়

   

িবষয়ঃ িবিভ� �কাস �/ ওয়াক�শপ/ �সিমনার-এ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ 
          পিরচালনার হালনাগাদ ত� (জা�য়ারী-মাচ �, এি�ল-�ন ও �লাই
 

�. নং 
 

�কােস �র নাম ও 
�ময়াদ 

 

�িশ�ণাথ�র পয �ায়/ 
��ড 

 

�িশ�ণাথ�র 
সং�া 

 
 

১. ই-ফাইিলং (নিথ 
�ব�াপনা) 

এনআইএলিজ 
কম �কত�া-কম �চারী 

৪৫ জন ই-ফাইিলং

২. �িনয়ািদ �িশ�ণ 
�কাস � 

ইউিনয়ন পিরষদ 
সিচব 

১৮০ জন িডিজটাল
িভশন 
ইউিনয়ন
িডিজটাল
এ�াি�েকশন

৩. �িনয়ািদ �িশ�ণ 
�কাস � 

�পৗরসভা সিচব ৪০ জন িডিজটাল
িভশন 
ইউিনয়ন
িডিজটাল
এ�াি�েকশন

৪. ইউিনয়ন পিরষদ 
�শাসন 
অবিহতকরণ �কাস � 

ই্উিনয়ন পিরষদ 
চয়ার�ান ও সদ� 

২৯১৯ জন িডিজটাল
উে�াগ

 

 

 

 

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ) 
�ানীয় সরকার িবভাগ 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় 
২৯ আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

                                                                                                         

’ িবষয়ক �সশন (জাতীয় ত� বাতায়ন, ই-ফাইিলং, ইউিডিস, নাগিরক �সবায় উ�াবন
�লাই-�সে��র/২০১৭ �ময়ােদ)।  

�সশন টাইেটল / িবষয় 
�মাট ঘ�া 

�িশ�ণজা�য়ারী-
মাচ � 

 

এি�ল-�ন 
 

�লাই-
�সে��র 

 
ফাইিলং (নিথ �ব�াপনা) ২ � �কাস �   �বহািরক

িডিজটাল বাংলােদশ 
 ২০২১, মাঠ পযােয় উ�াবনী উে�াগ, 

ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার, ই-ফাইিলং (নিথ), 
িডিজটাল নিথ �ব�াপনা, মাইে�াস� অিফস 
এ�াি�েকশন, ই-�মইল এবং ই�ারেনট। 

 
২� �কাস � 

  
২� �কাস � 

�লকচার
উপ�াপনা
�বহািরক
 

িডিজটাল বাংলােদশ 
 ২০২১, মাঠ পযােয় উ�াবনী উে�াগ, 

ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার, ই-ফাইিলং (নিথ), 
িডিজটাল নিথ �ব�াপনা, মাইে�াস� অিফস 
এ�াি�েকশন, ই-�মইল এবং ই�ারেনট। 

 ১ � �কাস �  �লকচার
উপ�াপনা
�বহািরক
 

িডিজটাল বাংলােদশ ও মাঠ পযােয় উ�াবনী 
উে�াগ 

 
৩৫ � 
�কাস � 
 

  
৩০� �কাস � 
২� �জলা 

�লকচার
দলীয়
উপ�াপনা

                                                                                                 তািরখ:   
২৯ আি�ন, ১৪২৪ 

                        

উ�াবন, মাি�িমিডয়া �াশ�ম ইত�ািদ)  

�িশ�ণ প�িত 
 

�সশনস�হ 
পিরচালনায় �য় 

 

ম�� 
 

�বহািরক ১২� কের �সশন। 
�িত �সশন স�ানী 
১০০০ টাকা কের �মাট 
২৪� = ২৪,০০০/- 
টাকা 

এনআইএলিজ 
�ত বা�বায়ন 

�লকচার, দলীয় 
উপ�াপনা এবং 
�বহািরক  
 

৪� কের �সশন। �িত 
�সশন স�ানী ১০০০ 
টাকা কের �মাট ১৬� 
= ১৬,০০০/- টাকা 

এনআইএলিজ 
�ত বা�বায়ন 

�লকচার, দলীয় 
উপ�াপনা এবং 
�বহািরক  
 

৪� কের �সশন। �িত 
�সশন স�ানী ১০০০ 
টাকা কের �মাট ৪� 
= ৪,০০০/- টাকা 

এনআইএলিজ 
�ত বা�বায়ন 

�লকচার এবং 
দলীয় 
উপ�াপনা 

১� কের �সশন। �িত 
�সশন স�ানী ১০০০ 
টাকা কের �মাট ৬৫� 
= ৬৫,০০০/- টাকা 

উপেজলা 
পয �ােয় 
বা�বায়ন 

ছক-খ উ�য়েনর গণত� 
�শখ হািসনার �লম� 

১৬-১০-২০১৭ ি�: 



 

 

 

�. নং 
 

�কােস �র নাম ও 
�ময়াদ 

 

�িশ�ণাথ�র পয �ায়/ 
��ড 

 

�িশ�ণাথ�র 
সং�া 

 

�সশন টাইেটল / িবষয় 
 

�মাট ঘ�া 
�িশ�ণ প�িত 

 

�সশনস�হ 
পিরচালনায় �য় 

 

ম�� 
 

জা�য়ারী-
মাচ � 

 

এি�ল-�ন 
 

�লাই-
�সে��র 

 
৫.  ইউিনয়ন পিরষদ 

সিচবেদর জ� 
িরে�শাস � �কাস � 

ইউিনয়ন পিরষদ 
সিচব 

৪৫ জন িডিজটাল বাংলােদশ এবং নাগিরক �সবায় উ�াবন 
 

 ১ � �কাস �  �লকচার, দলীয় 
উপ�াপনা এবং 
�বহািরক  

- এনআইএলিজ 
�ত বা�বায়ন 

৬. আইন �ংখলা 
র�ায় �াম 
�িলেশর �িমকা 

ইউিনয়ন পিরষদ 
�াম �িলশ 

৬৬০ জন ত� �ি�র অিধকার, নাগিরক সনদ ও ইউিনয়ন 
িডিজটাল �স�ার 

   
১৬� �কাস � 
৮� উপেজলা 

�লকচার এবং 
দলীয় 
উপ�াপনা 

১� কের �সশন। �িত 
�সশন স�ানী ১০০০ 
টাকা কের �মাট ১৬� 
= ১৬,০০০/- টাকা 

উপেজলা 
পয �ােয় 
বা�বায়ন 

৭. �পৗরসভা �শাসন 
অবিহতকরণ �কাস � 

�পৗরসভার 
কাউি�লর 

৮৬৫ জন িডিজটাল বাংলােদশ এবং নাগিরক �সবায় উ�াবন 
 

১৬ � 
�কাস � 

১২ � 
�কাস � 

 �লকচার, দলীয় 
উপ�াপনা এবং 
�বহািরক 

  

৮. িস� কেপ �ােরশন 
ওয়াড � সিচবেদর 
জ� অিফস 
�ব�াপনা িবষয়ক 
�কাস � 

িস� কেপ �ােরশন 
ওয়াড � সিচব 

১৪২ জন িডিজটাল বাংলােদশ এবং নাগিরক �সবায় উ�াবন 
 

 ৪ � �কাস �  �লকচার, দলীয় 
উপ�াপনা এবং 
�বহািরক 

- এনআইএলিজ 
�ত বা�বায়ন 

 

 

 

 


