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কম ��িচ পিরিচিত



পার�িরক িশখন স�েক� অবিহতকরণ করা;

ভােলা িশখন িচি�তকরণ (�চকসহ- পিরমাপেযা�, ��মান,
�টকসই) করা;

কম � পিরক�না �তির করা ;

ভােলা িশখন �পায়েণর জ� িনজ িনজ �িত�ান �থেক বােজট

উপেজলা কম �শালার উে��

ভােলা িশখন �পায়েণর জ� িনজ িনজ �িত�ান �থেক বােজট
বরা� করা ;

ত�প� �তির করা এবং

অিভ�তা িবিনময় সফেরর পিরক�না �তির করা ।



এইচএলিপ িক?
• �ানীয় সরকার িবভােগর উে�ােগ আওতায় জাতীয় 

�ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ) ক��ক 
বা�বািয়ত কায ��ম;

• ফলাফল ও অিভ�তা িভি�ক সমসাথী িশখন কায ��ম;

• �ানীয় সরকার �িত�ানস�হেক পর�েরর সংেগ• �ানীয় সরকার �িত�ানস�হেক পর�েরর সংেগ
সং�� কের;

• ভােলা িশখনস�হ �েঁজ �বর কের;

• অিভ�তা িবিনমেয়র উে�াগ �নয় এবং

• িনেজর এলাকায় �পায়েণর মা�েম স�মতা �ি� কের।



এইচএলিপ'র �েয়াজনীয়তা

• �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর স�মতা ও দ�তা;

• ভাল িশখন িচি�তকরণ ও স�সারণ;

• সেব �া�ম ভাল িশখন �ািত�ািনকীকরেণর মা�েম • সেব �া�ম ভাল িশখন �ািত�ািনকীকরেণর মা�েম 
পিরপ� ও নীিতমালা �নয়ণ ( সেব �া�ম ভাল িশখন বা Best

practice হে� এমন এক� ভাল িশখন যা কমপে� ৫০�
ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক বা�বািয়ত হেয়েছ );

• �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর �নটওয়ািক�ং এর জ� 
এক� �াটফম � �তির ।



cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wPi g~jbxwZ
�শংসা
সবার কাজ ও দ�তােক �ী�িত �দয়া এবং
ভাল অ�শীলন�েলােক অ�স�ান করা যা
িনেজেক ও অ�েক উৎসািহত করেব ।

সংেযাগ �াপন
িনেজেদর বা �িত�ানস�েহর মে� �র�
কিমেয় আনা ও ভাল কােজর িব�িত ঘটােনা।

�পায়ণ
ন�ন িক� িনেজর �চােখ �দেখ িনেজেদর
উপেযাগী কের বা�বায়ন করা।

কিমেয় আনা ও ভাল কােজর িব�িত ঘটােনা।

অিভেযাজন/�হণ
ন�ন িশখন স�েক� িনেজেদর উপেযাগী কের
�তালা।





 পার�িরক িশখন �ি�য়া ২০০৭ সােলর নেভ�র মােস �ানীয় সরকার 

িবভােগর �ন�ে� এসিডিস, িব� �াংক, জাইকা-সহ �মাট ৩২ � 
উ�য়ন সহেযাগী সং�ার সহায়তায় পরী�া�লকভােব �� হয় ;

 পার�িরক িশখন �ি�য়ার মা�েম অ�াবিধ �ানীয় সরকার 

�িত�ানস�হ �ায় ১৭৪� ভােলা িশখন িবিভ� পয �ােয় বা�বায়ন

এইচএলিপ’র সংি�� পট�িম

�িত�ানস�হ �ায় ১৭৪� ভােলা িশখন িবিভ� পয �ােয় বা�বায়ন
কেরেছ;

 এ�েলার ম� �থেক ২৪� ভাল িশখন সেব �া�ম ভাল িশখন িহেসেব
বা�বািয়ত হেয়েছ (�কান এক� ভাল িশখন কমপে� ৫০ বার িবিভ� �ােন

�পায়ন করা হেল তােক সেব �া�ম ভাল িশখন িহেসেব িচি�ত করা হয়)। 



এইচএলিপ’র সংি�� পট�িম
২০০৭ সাল �থেক �� কের এ পয �� �ায় ১০০ �কা� টাকার

সমপিরমান অথ � িবিভ� ইউিনয়ন পিরষদ তােদর বােজেট 

অ�� �ি�র মা�েম ভােলা িশখন কায ��েম �য় কেরেছ;

 �ায় ২ �কা� নাগিরক �ত�� এবং পেরা�ভােব উপ�ত 

হেয়েছ;হেয়েছ;

বা�বািয়ত ভাল িশখনস�হ �থেক ৪ � িবষেয় পিরপ� জারী 

করা হেয়েছ। �যমন: ক) ইউিনয়ন উ�য়ন সম�য় কিম� 

(ইউিডিসিস) খ) �িতব�ী বা�ব ইউিনয়ন পিরষদ গ) 

�িতব�ী বা�ব �পৗরসভা এবং ঘ) আেস �িনক �রীকরেণ 

বা�বায়নেযা� পিরক�না।



পার�িরক শিখন �ি�য়া

ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) ও �পৗরসভােক অবিহতকরণ

ইউিপ ও �পৗরসভা পয �ােয় ভােলা িশখনস�হ িচি�তকরণ (�চকসহ)

উপেজলা পয �ােয় ৫� ভােলা িশখন িচি�তকরণ

অিভ�তা িবিনময় সফেরর আেয়াজন

ইউিপ/�পৗরসভায় আেলাচনা ও িবিভ� �ময়ািদ পিরক�নায় অ�� �ি�

ইউিপ ও �পৗরসভা বােজেট অ�� �ি�

ভােলা িশখন �পায়ণ/বা�বায়ন ও ফলাফল যাচাই



বাংলােদেশ পার�িরক িশখন �ািত�ািনকীকরণ 

শীষ �ক কািরগির সহায়তা �ক�

উে�াগী ম�ণালয়/িবভাগ : �ানীয় সরকার, প�ী  উ�য়ন ও সমবায়

ম�ণালয় /�ানীয় সরকার িবভাগ।

�ময়াদ: অে�াবর, ২০১৮ �থেক �সে��র, ২০২২ (৪ বছর)

বা�বায়নকারী সং�া : জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট 

(এনআইএলিজ)

আিথ �ক সহেযািগতায়: �ইস এেজি� ফর �ডেভলপেম� অ�া�
�কাঅপােরশন (এসিডিস)

ম�ণালয় /�ানীয় সরকার িবভাগ।



�ক� এলাকা

• �ক��র মা�েম 33� �জলার 

• ২০০� উপেজলা,

•  ১৫০� �পৗরসভা এবং 

• ২,০০০� ইউিনয়ন পিরষেদ কায ��ম পিরচািলত হেব।



�কে�র উে��

১) এইচএলিপ �ািত�ািনকীকরেণর মা�েম �ানীয় সরকার িবভাগ
এবং এনআইএলিজ'র সহায়তায় �ানীয় সরকার �িত�ানস�হ
িবিভ� ভােলা িশখন�েলা িচি�ত ও িবে�ষণ কের সংি��
আইন/িবিধ/পিরপ�/নীতমালা �ণয়েন সহায়ক �িমকা পালন
করেব;করেব;

২) এইচএলিপ কায ��েমর ��ায়ণ এবং মানিনয়�েণর ম� িদেয়
�ানীয় জনগেণর জীবনমােনর ইিতবাচক পিরবত�ন ঘটােনা;

৩) ইউিনয়ন পিরষেদর �াশনাল �বিসক ক�াপািস� �ডেভলপেম�
��মওয়�াক �েগাপেযাগী করা হেব, পাশাপািশ অ�া� �ানীয়
সরকার �িত�ানস�েহর উপেযাগী ক�াপািস� �ডেভলপেম�
��মওয়�াক �তিরেত উৎসাহ �দান করা হেব।



�কে�র �ল কায ��ম স�হ

১. ভােলা িশখনস�েহর ত�প� (ফ�া�িশট), এমআইএস
(ওেয়বভাস �ন) এবং ডাটােবজ (ত�ভা�ার) �তরী করা;

২. �জলা, উপেজলা এবং ইউিনয়ন পয �ােয় পার�িরক িশখন
কম ��চী (এইচএলিপ) িবষয়ক সভা, �সিমনার, �িশ�ণ আেয়াজনকম ��চী (এইচএলিপ) িবষয়ক সভা, �সিমনার, �িশ�ণ আেয়াজন
করা;

৩. �ক� �ময়ােদ ��তম ২০� সেব �া�ম ভােলা িশখন (Best 
Practice) িচি�ত করা;



�কে�র �ল কায ��ম স�হ

৪. জাতীয় পয �ােয় ১২০ জন চ�াি�য়ন �ক (িনব �ািচত জন
�িতিনিধ/কম �চারী/সাধারণ জনগণ) ���ত করা যারা
সি�য় ভােব ভােলা িশখন কায ��েমর সােথ �� �থেক
�দেশর অ�া� জায়গায় এ কায ��মেক ছিড়েয় িদেত
সহায়তা করার পাশাপািশ �জ�ার িবষয়ক উ�য়েন �িমকাসহায়তা করার পাশাপািশ �জ�ার িবষয়ক উ�য়েন �িমকা
রাখেবন;

৫. ��তম ১৭০০ �ানীয় সরকার �িত�ানেক (ইউিনয়ন
পিরষদ ও �পৗরসভা) রাজ� বােজেট এইচএলিপ কায ��ম
অ�� �ি�র মা�েম ধারাবািহকতা বজায় রাখেত সেচ�
করা;



�কে�র �ল কায ��ম স�হ

৬. ��তম ৫০� উপেজলােক তােদর িনজ� �ব�াপনায়
এইচএলিপ উপেজলা কম �শালা পিরচালনায় স�ম করা;

৭. �জলা পয �ােয় ১০� এইচএলিপ কম �শালা বা�বায়েনর কাজ
স�� করা;স�� করা;

৮. ��তম ১০� ভােলা িশখন িবিভ� �িশ�েণ িনয়িমত
িবষয়/প�িত/উদাহরণ িহেসেব �ব�ত করা;

৯. এইচএলিপ িবষয়ক ��তম এক� �সশন এনআইএলিজ’র
�িত� �িশ�েণ িনয়িমতভােব পিরচালনা করা;



�কে�র �ল কায ��ম স�হ

১০. এনআইএলিজ’র �িনয়ািদ �িশ�েণর অংশ িহসােব মাঠ
পিরদশ �ন কায ��ম� ভােলা িশখন িচি�ত ইউিনয়ন ও �পৗরসভায়
আেয়াজন করা;

১১.সেব �া� ৫� পিলিস এডেভােকিস �নাট �তির করা যার ম�
�থেক ��তম ২� পিরপ�/সা��লার জারীর িবষেয় �ানীয় সরকার�থেক ��তম ২� পিরপ�/সা��লার জারীর িবষেয় �ানীয় সরকার
িবভাগেক সহায়তা �দান করা হেব।

��তম ৮� িবভােগ ৮� এইচএলিপ �াব/হাব ��ত করা �যখান
�থেক জাতীয় এবং আ�জ�ািতক পয �ােয়র �িতিনিধগণ সরাসির
এইচএলিপ কায ��ম স�েক� বা�ব �ান লাভ করেব এবং িনজ
িনজ ��ে� �স�েলা বা�বায়েন স�ম হেব।



�যাগােযাগ: 
বাংলােদেশ পার�িরক িশখন �িত�ািনকীকরণ �ক� অিফস  

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ), 
২৯ আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

+৮৮০ ২ ৫৫০০৭২৯৬+৮৮০ ২ ৫৫০০৭২৯৬

www.hlp.gov.bd

hlpbd@outlook.com

hlpbd2007@gmail.com

www.facebook/hlpbd


