
 

�ানীয় সরকার �িত�ােনর স�মতা �ি�র লে�� 

পার�িরক িশখন কায ��ম (এইচএলিপ) 
 

ধারণা প�  (উপেজলা/�পৗরসভা কম �শালা) 
 
 
১। পট�িমঃ 
 

পার�িরক িশখন কায ��ম হে� �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর �ন�ে� পিরচািলত  এমন এক� সমসাথী িশখন 

�ি�য়া যা গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং িবিভ� উ�য়ন সহেযাগী সং�ার সহেযািগতায় বা�বািয়ত হে�। এ 

কায ��েম  �ানীয় সরকার �িত�ানস�হ নি�ত অ�স�ােনর মা�েম িনেজেদর ভাল িশখনস�হ িচি�ত করার 

পাশাপািশ পার�িরক �যাগােযাগ ও অিভ�তা িবিনময় কের এবং তা িনেজেদর মেতা কের িনজ িনজ কম �ে�ে� 

�পায়ণ কের । এ কায ��ম�  �ানীয় সরকার িবভােগর আওতায়  জাতীয় �ানীয় সরকার ই���উট (এনআইএলিজ) 

এর মা�েম পিরচািলত হে�।  

 
২। পার�িরক িশখন কম ��িচর �লনীিতঃ 

 

 �শংসা করা: 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 করা: িনেজেদর বা �িত�ানস�েহর মে� �র� কিমেয় আনা ও ভাল কােজর িব�িত ঘটােনা; 

 অিভেযাজন করা: ন�ন িশখন স�েক� িনেজেদর উপেযাগী কের �তালা; 

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

 
৩। পার�িরক িশখন �ি�য়া:  

 

 ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) ও 
�পৗরসভােক অবিহতকরণ: �ি�গত 
�যাগােযাগ প�ালাপ ও িবিভ� ধরেনর 
সভা, �সিমনার ও কম �শালাসহ িবিভ� 
মা�েম পার�িরক িশখন �ি�য়া 
স�েক� ইউিপ ও �পৗরসভার 
�িতিনিধগণেক অবিহত করা; 

 ইউিপ ও �পৗরসভা পয �ােয় ভােলা 
িশখনস�হ িচি�তকরণ (�চকসহ): 
ইউিপ ও �পৗরসভার িনয়িমত মািসক 

বা উ�য়ন সম�য় সভায় আেলাচনার 
মা�ােম িনেজেদর ভােলা িশখনস�হ 

�চকসহ িচি�ত করা; 
  উপেজলা পয �ােয় ৫� ভােলা িশখন 

িচি�তকরণ: উপেজলা পয �ােয় 
সকল ইউিপ ও �পৗরসভা ক��ক উপ�ািপত সকল  ভােলা িশখনস�হ কম �শালায় অংশ�হণকারীেদর 
�ভাট/মতামত �দােনর মা�েম অ�ািধকার িভি�েত ৫� ভােলা িশখন �চকসহ িনব �াচন করা; 

 অিভ�তা িবিনময় সফেরর আেয়াজন: ইউিপ ও �পৗরসভার মে� এেক অপেরর এলাকা পিরদশ �েনর মা�েম 
িনব �ািচত ভােলা িশখন�েলা স�েক�  অিভ�তা অজ�ন করা; 



 

 ইউিপ/�পৗরসভায় আেলাচনা ও িবিভ� �ময়ািদ পিরক�নায় অ�� �ি�: অিভ�তাল� ভােলা িশখনস�হ  
ইউিপ ও �পৗরসভা িনেজেদর িনয়িমত সভা ও উ�য়ন সম�য় সভায় আেলাচনা কের িবিভ� �ময়ািদ 
পিরক�নায় (বািষ �ক, প�বািষ �ক ও অ�া�) অ�� �� করা; 

 ইউিপ ও �পৗরসভা বােজেট অ�� �ি�: ইউিপ ও �পৗরসভার বািষ �ক পিরক�নায় িনব �ািচত ভােলা িশখনস�হ 

বা�বায়েনর উে�ে� িনেজেদর বােজেট অ�� �� করা; 

 ভােলা িশখন �পায়ণ/বা�বায়ন ও ফলাফল যাচাই :  ইউিপ ও �পৗরসভার বােজেট অ�� �� ভােলা 
িশখনস�েহর বা�বায়ন করা। পরবত�েত উ�ত ভােলা িশখনস�হ �চক িভি�ক ��ায়েনর উে�ে� 
পর�েরর এলাকায় পিরদশ �েনর মা�েম �পায়ণ�ত ভােলা িশখন�েলা  যাচাই করা । 

 

৪। উপেজলা/�পৗরসভা কম �শালাঃ 
 

উপেজলা/�পৗরসভা কম �শালা হে� এমন এক� কায ��ম যার মা�েম ইউিনয়ন/�পৗরসভা পয �ােয় ভােলা িশখনস�হ 

িচি�ত করা হয়। এক ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা  �থেক অ� ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা যােত সহেজ ও স�কভােব 

ভােলা িশখন স�েক� ধারণা পায় �সজ� ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভার  �িতিনিধ�� ক��ক ভােলা িশখনস�হ 

িচি�তকরেণর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এ কম �শালার মা�েম ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা পার�িরক িশখন কম ��িচেত 

অ���ি�র �ারি�ক �ি�য়া িহসােব  ইউিনয়ন, �পৗরসভা ও ওয়াড � পয �ােয় িচি�ত ভােলা িশখনস�হ িনেয় পার�িরক 

মতিবিনময় কেরন।  
 

৫। উে��ঃ 
 

উপেজলা/�পৗরসভা কম �শালার উে�� হে�- 

 ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা পার�িরক িশখন কায ��েমর �লনীিত এবং �ি�য়া স�েক� জানেত পারেব; 

 ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা তােদর ভাল িশখনস�হ �চকসহ িচি�ত করেত পারেব ও অ�ািধকার িভি�েত 

৫� ভােলা িশখন িচি�ত করেব; 

 ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা ত�প� (ফ�া�শীট) �তির কের সমসাথীেদর মে� িবতরন করেত পারেব;  

 ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা ভােলা িশখন �পায়েণর অ�গিত যাচাই �ি�য়া স�েক� ধারণা লাভ করেব। 
 

৬। কাি�ত ফলাফলঃ 
 

উপেজলা/�পৗরসভা কম �শালার �ত�ািশত ফলাফেলর মে� রেয়েছ �থমত, উপেজলা কম �শালার �িতেবদন �তির করা, 

যােত ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভার ভােলা িশখনস�হ �চকসহ উে�খ থােক এবং পরবত� কায ��েমর কম �-পিরক�না 

�তিরেত সহায়ক �িমকা পালন কের। 
 

৭। অংশ�হণকারীঃ 
 

উপেজলা/�পৗরসভা কম �শালায় �ত�ািশত �মাট অংশ�হণকারীগেণর মে� থাকেবন- ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান, 

ইউিপ সদ�, ইউিপ সদ� (সংরি�ত), ইউিপ সিচব / �পৗরসভা �ময়র, �পৗরসভা কাউি�লর, �পৗরসভা কাউি�লর 

(সংরি�ত), �পৗরসভা সিচব, উপেজলা পিরষেদর িনব �ািচত জন�িতিনিধ��, উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা 

পয �ােয় হ�া�িরত কম �কত�া��, সহেযািগ সং�ার �িতিনিধ এবং অ�া� গ�মা� �ি�বগ �। 
 

বাংলােদেশ পার�িরক িশখন কম ��চী �ািত�ািনকীকরণ �ক�ঃ 
 

বাংলােদেশ পার�িরক িশখন কম ��চী �ািত�ািনকীকরণ �ক� হে� �ানীয় সরকার িবভােগর আওতায় জাতীয় 

�ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ) ক��ক বা�বািয়ত এক� ফলাফল িভি�ক সমসাথী িশখন কায ��ম। এই 

কায ��েমর �ল উে�� হে� ভাল িশখনস�হ �ািত�ানীকীকরেণর মা�েম �ানীয় সরকার �িত�ানস�হেক অিধকতর 

স�ম কের গেড় �তালা, যােত িনেজেদর মে� ভাল িশখনস�হ িচি�ত, িবিনময় এবং �পায়ণ সহজতর হয়। 

 



 

�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;  

২) এইচএলিপ কায ��েমর ��ায়ণ এবং মানিনয়�েণর ম� িদেয় �ানীয় জনগ�ণর 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। 
 

�ক� বা�বায়ন �ময়াদ: অে�াবর, ২০১৮ �থেক �সে��র, ২০২২ ি��া�  

কম �পিরক�না: �ক��র মা�েম ৩৩� �জলার ২০০� উপেজলায় �মাট ১৫০� �পৗরসভা এবং ২০০০� ইউিনয়ন 

পিরষেদ এ কায ��ম পিরচালনা করা হেব।  
 

�ক� এলাকা: ৩৩� �জলা িন��প :  
 রং�র িবভাগ: রং�র, িদনাজ�র, �িড়�াম, গাইবা�া। 

 রাজশাহী িবভাগ: রাজশাহী, িসরাজগ�, নওগ�, চ�পাইনবাবগ�।  

 িসেলট িবভাগ: �মৗলিভবাজার, �নামগ�।  

 চ��াম িবভাগ: �া�ণবািড়য়া, �িম�া, চ��াম, ক�বাজার।  

 ঢাকা িবভাগ: ফিরদ�র, �গাপালগ�, গাজী�র, �ি�গ�, নরিসংিদ, িকেশারগ�, মািনকগ�, টা�াইল। 

 �লনা িবভাগ: �লনা, সাত�ীরা, �মেহর�র, যেশার, মা�রা।  

 বিরশাল িবভাগ: বিরশাল, প�য়াখালী, বর�না। 

 ময়মনিসংহ িবভাগ: �শর�র, জামাল�র। 
 

�কে�র �ল কায ��ম স�হ: 
 

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

 �জলা, উপেজলা এবং ইউিনয়ন পয �ােয় পার�িরক িশখন কম ��চী (এইচএলিপ) িবষয়ক সভা, �সিমনার, 

�িশ�ণ আেয়াজন করা; 

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

 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 �িমকা রাখেবন; 

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

 ��তম ৫০� উপেজলােক তােদর িনজ� �ব�াপনায় এইচএলিপ উপেজলা কম �শালা পিরচালনায় স�ম করা; 
 �জলা পয �ােয় ১০� এইচএলিপ কম �শালা বা�বায়েনর কাজ স�� করা; 
 ��তম ১০� ভােলা িশখন িবিভ� �িশ�েণ িনয়িমত িবষয়/প�িত/উদাহরণ িহেসেব �ব�ত করা; 
 এইচএলিপ িবষয়ক ��তম এক� �সশন এনআইএলিজ’র �িত� �িশ�েণ িনয়িমতভােব পিরচালনা করা; 
 এনআইএলিজ’র �িনয়ািদ �িশ�েণর অংশ িহসােব মাঠ পিরদশ �ন কায ��ম� ভােলা িশখন িচি�ত ইউিনয়ন ও 

�পৗরসভায় আেয়াজন করা; 
 সেব �া� ৫� পিলিস এডেভােকিস �নাট �তির করা যার ম� �থেক ��তম ২� পিরপ�/সা��লার জারীর িবষেয় 

�ানীয় সরকার িবভাগেক সহায়তা �দান করা হেব।  
 
 

      

 

    

 

              



 

 
 

 
কম �শালা �িচ 

�ানঃ --------------------------------------------।                                               তািরখঃ   – মাচ �, ২০২০। 
 
  

 
 

 

 িনব �ািচত ��� ৫� মতামত/পরামশ � পরবত� িনউজেলটাের ছাপা হেব  

 

 

 

 

 

      

 

    

 

              
 

সময়  কায ��ম দািয়ে� 

সকাল ০৯:০০-০৯:৩০ িম. �রিজে�শন  উপেজলার �শাসন 
০৯:৩০ িম.-১০:৩০ িম: পিরিচিত পব � পার�িরক িশখন সহায়ক �িত�ােনর 

�িতিনিধ 
�াগত ব��   উপেজলা �চয়ার�ান /িনব �াহী অিফসার, 

উপেজলা পিরষদ 
কম �শালার পিরেবশ �তরী  জড়তা �রীকরণ ও ইিতবাচক পিরেবশ �তির  
পার�িরক িশখন এর ��েজে�শন    
অ�া� অিতিথর ব��   

সকাল ১০:৩০-১০:৪৫ িম. চা িবরিত   
সকাল ১০:৪৫-১১:১৫ িম. দলীয় কাজ: 

�েত�ক ইউিনয়ন িভি�ক ভাল 
িশখন স�হ িচি�তকরণ 

অংশ�হণকারী  

সকাল ১১:১৫-১১:৪৫ িম. ইউিনয়ন িভি�ক দলীয় কােজর উপ�াপনা অংশ�হণকারী  

সকাল ১১:৪৫-১২:২৫ িম. 
 

�ভােটর মা�েম সেব �া�ম ৫� ভাল িশখন 
িনব �াচন করা অংশ�হণকারী 

অংশ�হণকারী (��মা� জন�িতিনিধ�� 
ক��ক �ভাট �দয়া ) 

সকাল ১২:১৫-��র ১:০০ িম. দলীয় কাজ: 
িনবািচত ৫� ভাল িশখন যাচাইেয়র জ� 
�চক িনধ �ারণ করা   

 
ফ�ািসিলেটটর 

��র ১:০০ িম.-��র ২:০০ িম. ��েরর খাবােরর জ� আম�ণ  
��র ২:০০ িম.-২:৩০ িম. পার�িরক িশখন কায ��েম অংশ�হেণর 

জ�য পরবত� পদে�েপর পিরক�না �তরী 
করা 

ফ�ািসিলেটটর 

��র ২:৩০ িম.-২:৪৫ িম. উ�ু� আেলাচনা  
��র ২:৪৫-৩:০০ িম.  সমাপনী ব��   উপেজলা িনব �াহী অিফসার 
��র ৩:০০ িম.  দলীয় ছিব   


