(National Governance Assessment Framework-NGAF)
বর্তমান সরকার বাাংলাদেদের উন্নয়দন েীর্ ত মময়াদে পদরকল্পনা প্রণয়ন কদরদে। এ পদরকল্পনা বাস্তবায়দন ইদর্ামদে কার্ তক্রম শুরু
হদয়দে। এ কার্ তক্রদমর সুফল প্রাদি অদনকাাংদে দনর্তর করদব মেদের সুোসন গুণগর্ মাদনর ওপর। এ পদরপ্রদিদর্ সরকার সকল
পদরকল্পনা েদলদল সুোসন দনদির্ করার দবষয়টি গুরুদের সাদে অর্ন্তভুক্ত কদরদে এবাং এর আদলাদক মেেীয় সূচক (indicator বা
index) দনর্ তারণ করা হদয়দে।
জাদর্সাংর্সহ দবদর্ন্ন আর্ন্জতাদর্ক সাংস্থা কর্ততক পৃদেবীর সকল মেদে রাজননদর্ক, অে তননদর্ক, সামাদজক অবস্থা পদরমাদপর জন্য
নানাদবর্ সূচক (indicator বা index) দনর্ তারণ কদরদে। এ সকল সূচদকর মােদম এ সাংস্থাসমূহ দবদর্ন্ন মেদের উন্নয়ন, সুোসন
ইর্যাদে সম্পদকত র্ারণা লার্ কদর। এ সাংস্থাসমূহ বা োর্া সাংস্থা কর্ততক দনর্ তাদরর্ সূচদকর আদলাদক বাাংলাদেদের মদর্া রাষ্ট্রদক
মূল্যায়ন করা হদল অদনক মিদেই প্রকৃর্ দচে প্রকাে পায়না, অেবা রাষ্ট্র দহদসদব বাাংলাদেদের দবদর্ন্ন অজতনসমূহ দবদবচনার বাইদর
মেদক র্ায়। দবদ্যমান বাস্তবর্ায় সুোসদনর (governance) দবদর্ন্ন োখায় বাাংলাদেদের অজতনসমূহ সম্বদে সুস্পষ্ট র্ারণা অজতন
এবাং এর আদলাদক র্দবষ্যদর্ উত্তদরাত্তর উন্নয়দনর মিে প্রস্তুর্ করার জন্য একটি স্থানীয় সুোসন মূল্যায়ন কাঠাদমা (Indigenous
Governance Assessment Framework) প্রণয়দনর প্রদয়াজনীয়র্া দজআইইউ অনুর্ব কদরদে।
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লিযমাো বা Millennium Development Goal (MDG) অজতদনর মিদে বাাংলাদেে আর্ন্জতাদর্ক
পদরমন্ডদল র্দেষ্ট প্রোংসা অজতন কদরদে। জাদর্সাংর্ ইদর্ামদে ২০১৫ সাল পরবর্ী সমদয়র জন্য ১৭ টি অর্ীষ্ট (goal) ও ১৬৯ টি
লিযমাো (target) সম্বদলর্ Sustainable Development Goal (SDG) প্রস্তাব কদরদে। র্ন্মদে ১৬ নাং goal টি (SDG16) [Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels] সরাসদর
সুোসদনর সাদে সম্পদকতর্। MDG অজতদনর র্ারাবাদহকর্া অব্যাহর্ মরদখ SDG অজতদনও অগ্রপদেদকর ভূদমকায় অবর্ীণ ত হওয়ার
জন্য এ অর্ীষ্ট ও লিযমাোসমূদহর সাদে সামঞ্জস্যপূণ ত সূচক (indicator) দনর্ তারণ অর্যর্ন্ জরুরী। এ র্রদণর দনদে তেকসমূহ দনর্ তারণ
এবাং র্ার আদলাদক অগ্রগদর্ পর্ তাদলাচনার মিদে একটি গ্রহণদর্াগ্য সুোসন মূল্যায়ন কাঠাদমা দনিঃসদেদহ র্াৎপর্ তপূণ ত ভূদমকা রাখদর্
পাদর।
রাষ্ট্র দহদসদব বাাংলাদেদের সব র্রদনর কমতকান্ড পদরচালনার মিদে প্রর্ান নীদর্ দনর্ তারণী পদরকল্পনাসমূহ হদলা পঞ্চবাদষ তক পদরকল্পনা
(Five Year Plan), মপ্রদির্ পদরকল্পনা (Perspective Plan) ইর্যাদে। ষষ্ঠ পঞ্চবাদষ তক পদরকল্পনায় ‘সুোসন’ দবষয়টিদক
অর্যর্ন্ গুরুদের সাদে দবদবচনা করা হদয়দে। এর র্ারাবাদহকর্ায় প্রস্তাদবর্ সিম পঞ্চবাদষ তক পদরকল্পনাদর্ও সুোসদনর উপর
গুরুোদরাপ করা হদয়দে। এই জার্ীয় পদরকল্পনা েদললসমূদহর সাদে সামঞ্জস্য মরদখ একটি সুোসন মূল্যায়ন কাঠাদমা প্রণয়ন সম্ভব
হদল এ দবষদয় সরকাদর েিরসমূদহর পদরকল্পনা মর্মন ইদর্বাচকর্াদব প্রর্াদবর্ হদব, মর্মদন এদিদে র্াদের অজতন বাস্তবায়ন,
পদরবীিণ ও মূল্যায়ন করাও অদনক সহজসাে হদব; র্া েীর্ তদময়াদে SDG অেবা আর্ন্জতাদর্কর্াদব দনর্ তাদরর্ লিযমাো অজতদনর
মােদম বাাংলাদেদের র্াবমূদর্ত উন্নয়দন গুরুেপূণ ত ভূদমকা রাখদব।
মেমওয়াকত প্রণয়দনর ফদল সরকাদরর প্রর্যাদের্ সুদবর্াসমূহ:



সরকার SDG এর আওর্ায় প্রদয়াজনীয় র্থ্য/ উপাত্ত র্াৎিদণকর্াদব সাংদিষ্ট সকলদক সরবরাহ করদর্ পারদব;
প্রাি র্থ্য-উপাদত্তর দর্দত্তদর্ বাস্তবমুখী ও কার্ তকর নীদর্মালা প্রণয়ন করদর্ সিম হদব;




সুোসদনর উপর দবদেষ গুরুোদরাদপর মােদম এ সাংক্রার্ন্ কার্ তক্রম র্োরদক করদর্ সিম হদব; এবাং
আর্ন্জতাদর্ক সাংস্থাসমূদহর আদগই মেদে দবরাজমান সুোসন সাংক্রার্ন্ অবস্থা সম্বদে অদপিাকৃর্ গ্রহণদর্াগ্য ও পূণ তাঙ্গ র্ারণা
অজতন করদর্ পারদব এবাং প্রদয়াজনমাদফক র্া ব্যবহার করদর্ পারদব।

এ র্াবৎ গৃহীর্ কার্ তক্রমিঃ
সরকাদর ও মবসরকাদর অঙ্গনসহ আর্ন্জতাদর্ক পদরমন্ডদল এ র্রদণর মেমওয়াদকতর গ্রহণদর্াগ্যর্া দনদির্করদণর জন্য এ প্রয়াদস
সরকাদর এবাং মবসরকাদর সাংস্থার পাোপাদে এ দবষয়ক অদর্জ্ঞর্াসমৃদ্ধ গদবষণার্মী প্রদর্ষ্ঠানদক সম্পৃক্ত করা হদয়দে। গর্দন তন্স
ইদনাদর্েন ইউদনট এ উদদ্যাদগর anchoring agency’র ভূদমকা পালন কদরদে। এোড়া এ সাংক্রার্ন্ National Working
Group এ মর্ সমস্ত প্রদর্ষ্ঠান/ সাংস্থা অর্ন্ভুতক্ত রদয়দে র্া দনম্নরূপ:







Cabinet Division,
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS),
Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS),
BRAC Institute of Governance and Development (BIGD),
Department of Development Studies, University of Dhaka এবাং
Department of Public Administration, University of Dhaka
United Nations Development Program (UNDP), Bangladesh কাদরগদর ও আদে তক সহায়র্া

এ

প্রোন করদে। ইদর্ামদে মেকদহাল্ডারবৃদের সাদে আদলাচনা পূব তক পাঁচটি দেমাটিক এদরয়াসহ একটি Framework তর্রী করা
হদয়দে। এ পর্ তাদয় Framework এর আদলাদক উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য প্রস্তুর্কৃর্ Tool
:








প্রস্তুর্কৃর্ Tool পদরমাজতন;
সরকাদরর অনুদমােন গ্রহণ;
সহদর্াগী সাংস্থাসমূদহর মােদম র্থ্য/ উপাত্ত সাংগ্রহ;
সাংগৃদহর্ উপাত্ত পর্ তাদলাচনা, দবদিষণ ও প্রদর্দবেন প্রস্তুর্করণ;
সাংদিষ্ট সকদলর দনকট প্রদর্দবেন আনুষ্ঠাদনকর্াদব অবগর্করণ;
এ গদবষণার সাদে সম্পৃক্ত নয় এমন মকান প্রদর্ষ্ঠান কর্ততক এ মেমওয়াকত এর আওর্ায় প্রাি র্থ্যাদে সম্বদলর্ প্রদর্দবেদনর
মূল্যায়ন;
দনয়দমর্র্াদব প্রদর্ অে তবেদর এ প্রদর্দবেন প্রকাে।

