
আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা 
চট্টগ্রাম সবভােীয় কমযশালা 

১৭ অগক্টাবর ২০১৮, সিলা পসরষদ সমলনায়তন, চট্টগ্রাম  
েত ১৭ অগক্টাবর ২০১৮ চট্টগ্রম সিলার সিলা পসরষদ মিলনায়তনন ‘আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: 

গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা’ শীষযক সদনবযাপী প্রচারণা ও কমযশালা অনুসিত হয়। 

কমযশালায় চট্টগ্রাম সবভাগের ১১সি সিলা সেগক স্থানীয় এনসিও, আইএনসিও প্রসতসনসি, স ানার িংেঠগনর 

প্রসতসনসি, পসরগবশবাদী িংেঠন, িাংবাসদক, িরকাসর কমযকতযারা অংশগ্রহণ কগরন। পসরসচসত পবয িঞ্চালনা 

কগরন সকাস্ট ট্রাস্ট এর িহকারী পসরচালক সমাস্তফা কামাল আকন্দ। কমযশালাসি িঞ্চালনা কগরন সকাস্ট 

ট্রাগস্টর সনবযাহী পসরচালক সরিাউল কসরম সচৌিুরী। 

অনুিাগন প্রিান অসতসে সহগিগব উপসস্থত সিগলন এনসিও বুযগরার মহাপসরচালক (অসতসরক্ত িসচব) সক এম 

আবু্দি িালাম। উগবািনী অসিগবশগন আরও উপসস্থত সিগলন এ াগবর পসরচালক এগকএম িসিমউসিন, 

চট্টগ্রাম এ াগবর িভাপসত সিিসমন িুলতানা পারু, এনআরস এি এর িমস্বয়ক আবু্দল আউয়ালিহ অগনগক।  

িাতীয় িংেীগতর মািযগম সদগনর অসিগবশন শুরু হয়। এরপরই িঞ্চালক সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী পসরচালক 

সরিাউল ইিলাম সচৌিুরী সদগনর কমযিূসচ বণযনা কগরন। আগলাচনার শুরুগতই সতসন গ্রানয বারগেন এর 

সবষয়বস্তু এ প্রক্ষাপি বণযনা কগরন। সতসন বগলন এই গ্রান্ড বারগেগনর মূল লক্ষয সিগলা স্থানীয়করণ। সতসন 

কমযশালায় আগলাসচত গ্রান্ড বারগেন, চািযার ফরগচইঞ্জ, স গভলপগমন্ট এগফকসিভগনি, GPDC ইতযাসদ সবষগয় 

প্রােসমক িারণা প্রদান কগরন। সতসন অংশগ্রহণকাসরগদর সনগিগদর উগদযাগে অগনক সকিু িানগত িানগত 

বগলন কারন এখনকার এনসিও-সিএিওরা নগলি সল ার না হগল সপসিগয় পরগত হগব।   

সতসন আগরা বগলন ঢাকায় 

১৯ আেষ্ট ২০১৭ সত একসি 

িভায় ৩২সি আইএনসিও ও 

ইউএন িংস্থার উপসস্থসতগত 

আমরা আঠাগরা দফা 

প্রতযাশা সদগয়সি। এিা 

এখাগনই সশষ নয়। এই 

কমযশালা গুগলার মািযগম এ 

দফাগুগলা পসরবসতযত, 

পসরমাসিযত হবার িুগর্াে 

আপনাগদর কাগি োকগি। 

আমরা আশা করসি এ 
চট্টগ্রাম: স্থানীয়করণ সবষয়ক প্রচারণা 



বিগরর অগক্টাবগরর ২৫ তাসরগখ ঢাকায় এবং আোমী বিগরর এসপ্রল মাগি আমরা আশা কসর সনবযাচন পরবতযী 

নতুন িরকাগরর িাগে আমরা আবার িমাগবশ করগবা। 

সরিাউল কসরম সচৌিুরী রাষ্ট্র, বািার ও সিসভল সিািাইসি এই  সিমাসিক উপাদান এর কার্যপ্রণালী বযাখযা 

কগরন। সতসন বগলন এই সতনসি অনুষঙ্গ সঠকমত কাি করগল িমাি ভালভাগব কাি করগব। সিসভল 

সিািাইসি-এিসিও রাষ্ট্র ও বািাগরর বাইগর তৃতীয় িারা সহগিগব সনগিরা স্ব-উগদযােী হগয় কাি কগর র্াগেন।  

চট্টগ্রাম এ াগবর িভাপসত সিিসমন িুলতানা পারু বগলন, আমাগদর কাগির সক্ষগি আন্তসরকতা োকগত হগব। 

আর িরকাগরর উন্নয়ন কমযকাগন্ড আমারা সর্মন িহগর্ােীতা কসর সঠক সতমসন িরকারগকও আমাগদর 

িহগর্াসেতা করগত হগব। উন্নয়গনর সক্ষগি সিাি িংেঠন সর্ন সপিগন পগর না োগক। উন্নয়গনর সক্ষগি এই 

সিাি িংেঠনও সর্গনা ভূসমকা  রাখগত পাগর।  

এ াগবর পসরচালক এগকএম িসিমউসিন বগলন, বাংলাগদগশ কগপযাগরি সিািাল সরিপসিগবসলসি সনগয় সর্ ফান্ড 

আগি। সতসন এই ফান্ডগক সকভাগব আমরা স্থানীয় এনসিওগদর কমযকান্ড বাস্তবায়গনর িনয িরকাগরর নীসত 

প্রয়গনর িায়োয় সকান উগদযাে সনয়া র্ায় সকনা সি বযপাগর অনুিাগনর প্রিান অসতসে এনসিও বুযগরার 

মহাপসরচালগকর দৃসষ্ট আকষযণ কগরন। সতসন এিস সি এর িাগে ফগরন এই  এযালাইন করা সকনা এবং 

প্রকল্পগুগলা দীর্যস্থানী (Sustainable)  সকনা সি বযাপাগরও গুরুত্ব সদয়ার কে বগলন। এনসিওগদর সবসভন্ন 

িমিযার কো উগেখ কগর সতসন বগলন সকান সট্র  না হওয়া িগত্বও এনসিওগদর কাগি সট্র  লাইগিি চাওয়া 

হয়। আবার িরকাসর স্থানীয় িরকাগরর কাি করগত সেগল এনসিও বুযগরার সরসিগেশন চাওয়া হয়।  

এনআরস এি এর আবু্দল আউয়াল বগলন, নতুন প্রিগের সকউ এনসিও কমযকাগন্ড আিগি না। সকন্তু SDG 

বাস্তবায়গন কগপযাগরিগদর সেগক সবসশ গুরুত্বপূনয ভূসমকা পালন করগত পাগর এনসিওরা।  

এনসিও বুযগরার মহাপসরচালক (অসতসরক্ত িসচব) সক এম আবু্দি িালাম তার বক্তগবয বগলন, এনসিও বুযগরা 

িংেঠনগুগলাগক সনয়ন্ত্রগণর িনয নয় তাগদরগক িহায়তা করার িনয প্রসতসিত হগয়গি। সতসন সনশ্চয়তা প্রদান 

কগরন সর্ এনসিও বুযগরাগত সকউ সর্ন হয়রাসনর সশকার না হন সি বযাপাগর সতসন সখয়াল রাখগবন। তিনি 
আরও বলেন যে সকল আইন বা বিধি নিয়ে সমস্যা রয়েছে সে আইনগুলো সংশোধনের 

ব্যপারে স্থানীর সরকারের ফোরামে আলোচনা করা যেতে পারে। বক্তগবযর সশগষ সতসন 

কমযশালার  শুভ উগবািন সর্াষণা কগরন। 

শুরুগতই এই কমযশালার নীসতমালা ও মুলযগবাি উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকাসর পসরচালক শওকত 

আলী িুিুল। 

অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা:  

উপস্থাপনা কগরন শওকত আলী িুিুল, িহকারী পসরচালক, সকাস্ট ট্রাস্ট। 



অংশীদাসরত্ব নীসতমালার সভসি: 

১. ননসতক দাসয়ত্বগবাি সেগক মানসবক িহায়তা কার্যক্রম পসরচালন, পািযনার এনসিওগদর কমযদক্ষতা উন্নয়ন 

এবং ক্ষসতগ্রস্ত িনেগণর সনকি িবাবসদসহতা।  

২. মতামগতর সভন্নতা প্রসত শ্রদ্ধা প্রদশযন, এগুসলগক িম্পদ সহিাগব সবগবচনা এবং সনগিগদর মগিয পারস্পাসরক 

সনভযরশীলতাগক স্বীকৃসত প্রদান।   

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব েঠন, তা িগর রাখা এবং উন্নয়ন। 

অংশীদাসরগত্বর পাাঁচ নীসতমালা:  

১. স্বেতা: 

 িংেঠনিমূগহর মগিয পারস্পাসরক মত সবসনময় এবং তেয আদান-প্রদান এর মািযগম স্বেতা অিযন।  

 সর্াোগর্াে এবং আসেযকিহ িকল পর্যাগয় স্বেতা িংস্থািমূগহর মিযকার সবশ্বস্ততা বৃসদ্ধ। 

২. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:  

 মানসবক কার্যক্রম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পািযনারগদর মগিয িুদৃঢ় পসরচালন 

িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়। 

৩. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:  

 মানসবক কার্যক্রম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পািযনারগদর মগিয িুদৃঢ় পসরচালন 

িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়। 

৪. দাসয়ত্ব:  

 িততার িাগে প্রািসঙ্গক এবং িসঠক উপাগয় কমযকাণ্ড বাস্তবায়ন িংস্থািমূগহর ননসতক দাসয়ত্ব।  

 প্রগয়ািনীয় বযবস্থাপনােত দক্ষতা, সর্ােযতা, িামেযয এবং িম্পগদর প্রাপযতা সনসশ্চত হওয়ার পরই 

কার্যক্রম শুরু করগত হগব।  

 এিব প্রসতশ্রুসতর অপবযবহার িাসবযকভাগব প্রসতগরাগির িনয িংেঠনগুগলা িদা িগচষ্ট োকগব।  

৫. িমূ্পরক মগনাভাব:  

 িংেঠনিমূহ সভন্নতা তখনই িম্পদ হগব র্খন এগক অগনযর অবদানগক স্বীকৃসত সদগব এবং পরস্পর 

পসরপূরক সহিাগব কাি করগব।  

 স্থানীয় পর্যাগয়র দক্ষতা অনযতম একসি িম্পদ র্া নতসর ও বৃসদ্ধ করগত হগব।  

 র্খনই িুগর্াে আিগব মানসবক কমযকাগণ্ড এগক িংেঠনগুসল এসিগক অসবগেদ অংশ সহিাগব সবগবচনা 

করগত িগচষ্ট োকগব।  

 ভাষা ও কৃসষ্ট অবশযই বািা হগয় দাাঁড়াগব না এবং এই বািা অসতক্রম করগত হগব। 



গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক শওকত আলী িুিুল। 

২০১৫ িাগল িাসতিংগর্র মহািসচব কতৃযক মানসবক অেযায়ন সবষয়ক উচ্চ পর্যাগয়র পযাগনল সনগয়াে সদওয়া হয় 

“Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap” র্ার অনযতম িুপাসরশ 

সিল িংকিকালীন অবস্থা সমাকাগবলায় প্রগয়ািনীয় প্রস্তুসত, দুগর্যাে প্রশমন ও হ্রাি কগল্প সবসনগয়াে বৃসদ্ধ এবং 

িম্পদ সনভযর মানসবক কার্যক্রগমর আওতা বৃসদ্ধ করার  সবশ্ববযাপী মানসবক চাসহদার পসরমাণ হ্রাি করা। র্ার 

মগিয আরও সিল স্থানীয় িক্ষমতাগক গুরুত্ব সদওয়া এবং Transaction cost কসমগয় আনা।  

এিকল িুপাসরশমালা বাস্তবায়গনর উগিগশয ৩৫সির অসিক দাতা িংস্থা, িাসতিংর্ িংস্থা, সর ক্রি ও সর  

সক্রগিন্ট মুভগমন্ট, আন্তিযাসতক এনসিও সনগিগদর একসি িমগ াতা চুসক্ত স্বাক্ষর কগর র্ার নাম “Grand 

Bargain”। WHS িগেলগন গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বিহকাগর আগলাসচত হয় এবং WHS আউিকাম প্রসতগবদগন 

এসি রু্ক্ত হয়। 

িই িকল দাতা ও িাহার্য িংস্থার র্ারা মানসবক কমযকাগণ্ডর ফলাফল আরও কার্যকরী করগত ১০ সি মুল 

কমযগরাগতর আওতায় ৫২ সি অঙ্গীকার বা প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়গন গ্রান্ড বাগেযইন িমগ াতা চুসক্ত স্বাক্ষর কগরগিন।  

কমযগরাতিমূহ: 

১. অসিকতর স্বেতা 

২. িাতীয় এবং স্থানীয়ভাগব িাড়া প্রদানকারীগদর িনয আরও অেযায়ন সকৌশল এবং িহগর্াসেতা প্রদান 

৩. নেদ অেযায়ন সভসিক কমযিূসচর প্রিাগর কার্যকর িমন্বয় বৃসদ্ধ করা 

৪. সনয়সমত সবরসতগত পর্যাগলাচনািহ বযবস্থাপনা খরগচর পুনরাবৃসি হ্রাি করা 

৫. সর্ৌে এবং সনরগপক্ষ চাসহদা পর্যাগলাচনা বযবস্থার উন্নয়ন 

৬. অংশগ্রহণ প্রসক্রয়ায় আমূল পসরবতযন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসক্রয়ায় ক্ষসতগ্রস্ত িনগোিীগক অন্তভুযক্ত করা 

৭. দীর্যগময়াদী পসরকল্পনা এবং অেযায়গনর সক্ষগি মানসবক কমযকাণ্ডগক রু্ক্ত িহগর্ােীর িংখযা বৃসদ্ধ করা 

৮. দাতাগদর অেযায়ন বা বরািকৃত তহসবল সকান কমযিূসচর িনয িুসনসদযষ্ট করার চচযা র্োিম্ভব িীসমত করা 

৯. প্রসতগবদন প্রগয়ািনীয়তা ও প্রসক্রয়াগক িহি এবং িরলীকরণ করা 

১০. মানসবক এবং উন্নয়ন িংস্থািমূগহর মগিয সর্াোগর্াে ও িংগর্াে বৃসদ্ধ করা 

এ সবষগয় পরবতযীগত িংসক্ষপ্ত আগলাচনা হয়।  

চািযার ফর সচইঞ্জ: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত উোহ মারুফ 

বরকত উোহ মারুফ তার সপ্রগিগন্টশগন দাতা িংস্থার ফান্ড সদয়ার কারন ও সকৌশল সনগয় আগলাচনা কগরন। 

স ানারগদর ফান্ড সনয়ার বযাপাগর স্থানীয় িংেঠগনর িমমর্যাদা সনসশ্চত করার সবষগয় আগলাচনা করা হয়। 

স ানারগদর সেগমর সেগক স্থানীয় অেযানাইগিশগনর চাসহদার সভসিগত ফান্ড ও তা বাস্তবায়গনর সকৌশল সনিযারণ 



করা িরুরী। চািযার ফর সচইঞ্জ এ ৪৩সি সদগশর ১৫০ সি দাতা িংস্থা ৮সি প্রসতশ্রসতগত স্বাক্ষর কগরগি। 

সিগুগলা হল। 

১. মানসবক কমযকাগণ্ড িসড়ত উন্নয়নশীল সদশগুগলার এনসিওগুগলার প্রসত িরািসর অেয বরাি বৃসদ্ধ করা  

২. অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা পুন-সনসশ্চত করা 

৩. দসক্ষগণর সদশিমূগহর িাতীয় এবং স্থানীয় এনসিওগদর অেযায়গনর সক্ষগি অসিকতর স্বেতা 

৪. স্থানীয় দক্ষতাগক সিাি কগর সদখার প্রবণতা বন্ধ করা 

৫. সদশীয় িংস্থা ও প্রসতিাগনর গুরুগত্বর উপর সিার সদওয়া  

৬. িাব কন্ট্রাকসিং িংক্রান্ত সবষয় : 

৭. বযাপক প্রাসতিাসনক িহগর্াসেতা এবং দক্ষতা বৃসদ্ধ  

৮. অংশীদারগদর সবষগয় িনেণ এবং িংবাদ মািযগমর িাগে সর্াোগর্াে 

তহসবল কার্যকাসরতা সেগক উন্নয়ন কার্যকাসরতা: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত 

উোহ মারুফ। 

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আগলাচনায় এই  মূলত দাগনর সেগক সবসশ 

বাসণসিযক। সবসভন্ন পর্যাগয়র এনসিওর িনয ইস্তামু্বল সপ্রসিপযাল নতসর করা হয়। GPEDC এর প্লািফগমযর মািযগম 

আমরা একিা ননসতক শসক্ত অিযন কগরসি এবং এর মািযগম আমরা নযর্যতাসভসিক পুণবযণ্টগনর িনয দাসব 

করগত পারসি।  

তহসবল কার্যকাসরতা  উন্নয়ন কার্যকাসরতা: 

 দাতবয   নযায়সবচার সভসিক 

 দাসরগের লক্ষণ সনগয় কাি করা   দাসরগের মূল কারণ সনগয় কাি 

 মানব চাসহদা   মানব অসিকার 

 সট্রকল  াউন   িমতাসভসিক বণ্টন  

 স্বল্প সময়াদী ফল   দীর্যগময়াদী ফল  

 দাতা িংস্থা চাসলত   িকল উন্নয়ন অংশীদার চাসলত 

 নারী িমতা   সিন্ডার িমতা/ িামযতা 

 কমযিংস্থান    মর্যাদাপূণয কাি 

 অরািননসতক সিবা প্রদান   রািনীসতই ক্ষমতা 

দলীয় কাি 



কমযশালায় অংশগ্রহণকারীগদর সতনসি দগল ভাে করা হয় র্াগত তারা আগলাচনা কগর সনম্নসলসখত সতনসি সবষগয় 

সনগিগদর মতামত ও প্রতযাশা তুগল িরগত পাগরন।  

দল ১: গ্রযান্ড বাগেযইন-সলাকালাইগিন এবং অনযানয আন্তিযাসতক প্রসতশ্রুসতিমূগহর আগলাগক, দাতা িংস্থা, 

িাসতিংর্ িংস্থা, আন্তিযাসতক এনসিও এবং িগবযাপসর িরকাগর সনকি আমাগদর সক সক প্রতযাশা আগি, তা 

সনগিগদর দগল আগলাচনা কগর একিা তাসলকা নতসর করা।  এবং বড় দগল উপস্থাপন কগর িবার মতামত 

সনসশ্চত করা। 

দল ২: সনগিগদর আত্মমর্যাদা িমুন্নত রাখগত ও র্াগদর িনয কাি করসি তাগদর প্রসত, সদগশর আইন কানুগনর 

প্রসত, এবং র্ারা তহসবল সদগে ও বযবস্থাপনা করগি (দাতা িংস্থা ও দাতাগদগশর িনেণ, িাসতিংর্ িংস্থা, 

আন্তিযাসতক এনসিও) তাগদর প্রসত সনগিগদর িবাবসদসহ করার িনয আমরা নূনযতম সক সক করগত পাসর। 

এইরূপ একসি সর্াষণা পি নতসর করা। এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আরও উন্নয়ন করা। 

দল ৩: স্থানীয় এনসিও- সিএিওগদর মাগ  িমসন্বত ঐকয নতসর করার িনয সক সক করা র্ায়? একসি 

িমগ াতা সভসিক তাসলকা নতসর করা এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আরও িমৃদ্ধ করা। 

দল -০১ এর িুপাসরশমালা: 

1. দীর্যগময়াদী প্রগিক্ট গ্রহণ 

2. সনি সিলার িমিযা সচসিত করা 

3. দক্ষতা-সভসিক মূলযায়ন করা 

4. FD-6 অনুগমাদন স্বল্পতা করন 

5. িাতীয় NGOসদর প্রকল্পগুগলা স্থানীয় NGO সদর মািযগম কাি করা 

6. স্থানীয় িরকাগরর িকল কার্যক্রগম স্থানীয় NGOসদর িমৃ্পক্ত করা 

7. সর্ এলাকার কাি সিই এলাকার NGO -সদর গুরুত্ব সদয়া 

8. িকল তেয উপাি বাংলায় িম্পাদন করা 

দল -০২ এর িুপাসরশমালা: 

1. কার্যক্রম  ও ফান্ড প্রদশযন করা 

চট্টগ্রাম সবভােীয় কমযশালা : দলীয় কাি   



2. ওগয়বিাইগি বাগিিিহ কাগির সববরণ সর্মন; সিসিগিন চািযার, কমযগকৌশল ও নীসতমালা িংগর্ািন 

করা। অস ি সরগপািযিহ। 

3. স্থানীয় ও িাতীয় পর্যাগয় কার্যক্রম শুরু এবং িমাসপ্তর িময় আনুিাসনকতার মািযগম িংসিষ্ট িকল 

সস্টকগহাল্ডার এবং সবসনসফসশয়াসরগদর অবসহত করন। 

4. কার্যক্রগমর র্োর্ে বাস্তবায়গন ও সরক য িংরক্ষণ করা 

5. কাগির ফলাফল সনসশ্চতকরণ 

6. দাতা িংস্থা, এনসিও ও উপকারগভােী এই সতন স্তগর স্বেতা ও িবাবসদসহতা সনসশ্চত করা 

7. দাতা  কতৃযক এমন সকান শতয সমগন না সনওয়া র্া িংস্থা বা সদগশর িনয মর্যাদা হাসনকারক না হয়। 

দল -০৩ এর িুপাসরশমালা: 

1. সনিওয়াকয নতসর করা ও কসমসি েঠন 

2. কমন ইনফরগমশন পুল েঠন 

3. Learning and Sharing 

4. সনসদযষ্ট ইিুয সচসিত করা  

5. বাৎিসরক পসরকল্পনা 

6. ৫ বির সময়াদী পসরকল্পনা 

7. Organizational Capacity Building 

8. Budgeting 

9. Local Resource Chart নতসর 

10. মাসিক িভা ও সর্াোগর্াে স্থাপন 

11. িমসন্বতভাগব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা 

12. CSO সদর িাগে সনগয় Network নতসর করা 

13. িম ইিুযগত কাি িকগলর মাগ  বণ্টন 

14. তৃণমূল িম্পগকয জ্ঞান বৃসদ্ধ 

চট্টগ্রাম: স্থানীয়করণ সবষয়ক প্রচারণা 



দলীয় উপস্থাপনার সশগষ িমাপনী অসিগবশগন িকল সিলা সেগক আেত নারী সনতৃেণ মগঞ্চ উপগবশন 

কগরন এবং িারাসদগনর কমযশালায় প্রাপ্ত তেয ও সশক্ষণ সবষগয় মতামত প্রদান কগরন। সদশাত্মগবািক 

িংেীগতর মািযগম কমযশালাসির সশষ হয়। 

মতামত 

সিািাইসি ফর এ ভািগমন্ট এন্ড িসল াসরসির 

সনবযাহী পসরচালক লসলত সি চাকমা স্থানীয় 

িনিগণর প্রসত দাসয়গত্বর সবষয়সি স্মরণ কগর সদগয় 

বগলন দাতা বা আন্তিযাসতক িংস্থার সেগক 

িনেগণর িনেগণর প্রসত দায়বদ্ধতা স্থানীয় 

িংেঠগনর অগনক সবসশ োগক।  

বীপ উন্নয়ন িংস্থার সনবযাহী পসরচালক সমা. রসফকুল 

আলম বাংলাগদশ িরকাগরর আসেযক িক্ষমতা বৃসদ্ধর 

সবষয়সি স্মরণ কসরগয় সদগয় বগলন উপগিলাগত সর্ 

বরািগুগলা আিগি সর্মন িযাসনগিশন  বা পসরগবশ 

খাগত সিখাগন স্থানীয় এনসিওগুগলাগক িমৃ্পক্ত করা 

িম্ভব। এর ফগল িরকাগরর উন্নয়ন কার্যক্রম সর্মন 

সিারদার হগব সঠক সতমসন স্থানীয় িংেঠনও কাি 

করগত পারগব। 

সশশু ও মসহলা উন্নয়ন িংস্থার পারভীন হাসলম বগলন উন্নয়ন িহগর্ােী িংস্থা সহগিগব আমাগদর প্রশািগনর 

িাগে িমৃ্পক্ত কগর সবসভন্ন উন্নয়ক কমযকাগন্ড আমাগদর সেগক কাি আদায় কগর সনয়ার কো। সকন্তু তার 

পসরবগতয প্রশািন নানাভাগব আমাগদর হয়রাসন কগরন। আমরা সক কাি করসি সিিার পরীক্ষা সদগত হগে।  

লসলত সি চাকমা 

সমা. রসফকুল আলম 

পারভীন হাসলম সমহবুবা ইয়ািসমন 



অক্সফাগমর সমহবুবা ইয়ািসমন বগলন িক্ষমতা বৃসদ্ধর িনয আইএনসিওগুগলার সর্ িরগণর প্রকল্প আগি 

সিগুগলাগত র্সদ আমরা স্থানীয় িংস্থাগুগলাগক িমৃ্পক্ত করগত পাগর তাহগল সিসি স্থানীয় িংেঠনগুগলার 

িক্ষমতা বৃসদ্ধগত কাি করগব।  

এনআরস এি এর িমস্বয়ক আবু্দল আউয়াল বগলন 

আইএনসিওগুগলার িকগল সনগয় কাি করা দরকার। 
এক্ষেক্ষে আইএনজিওগুক্ষ োক্ষে সমৃক্ত সে  

স্থোনীয় সংগঠনগুক্ষ ো ননক্ষয় েোি েরোর 

সেমতো থোেো দরেোর।  

  
আবু্দল আউয়াল 



আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা 
ঢাকা সবভােীয় কমযশালা 

২৫ অগক্টাবর ২০১৮, এনসিও বুযগরা সমলনায়তন, ঢাকা  
েত ২৫ অগক্টাবর ২০১৮ ঢাকার এনসিও বুযগরা সমলনায়তগন মিলনায়তনন ‘আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও 

সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা’ শীষযক সদনবযাপী প্রচারণা ও কমযশালা অনুসিত হয়। 

কমযশালায় ঢাকা সবভাগের ১৩সি সিলা সেগক স্থানীয় এনসিও, আইএনসিও প্রসতসনসি, স ানার িংেঠগনর 

প্রসতসনসি, িাংবাসদক, িরকাসর কমযকতযারা অংশগ্রহণ কগরন। পসরসচসত পবয িঞ্চালনা কগরন সকাস্ট ট্রাস্ট এর 

িহকারী পসরচালক সমাস্তফা কামাল আকন্দ। কমযশালাসি িঞ্চালনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী পসরচালক 

সরিাউল কসরম সচৌিুরী। 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত 

সচিব) কে এম আব্দুস সালাম। গ্রাম বিকাশ সহায়ক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাসুদা রত্না, 

অক্সফাগমর প্রকল্প পসরচালক এম এ আখাতার, এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন, এফএনবির 

পরিচালক রফিকুল ইসলাম, সিডিএফ এর চেয়ারম্যন মুর্শেদ আলমসহ আরো অনেকে।  

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দিনের অধিবেশন শুর ু হয়। এরপরই সঞ্চালক সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী 

পসরচালক সরিাউল ইিলাম সচৌিুরী দিনের কর্মসূচি বর্ণনা করেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি গ্রান্য 

বারগেন এর বিষয়বস্তু এ প্রক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি কর্মশালায় আলোচিত গ্রান্ড বারগেন, 

চার্টার ফরচেইঞ্জ, ডেভেলপমেন্ট এফেকটিভনেস, GPDC ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান 

করেন। তিনি অংশগ্রহণকারিদের নিজেদের উদ্যোগে অনেক কিছু জানতে জানতে বলেন কারন 

এখনকার এনজিও-সিএসওরা নলেজ লিডার না হলে পিছিয়ে পরতে হবে।   

ঢাকা: স্থানীয়করণ সবষয়ক প্রচারণা 



এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত 

সচিব) কে এম আব্দুস িালাম অগেযর িংস্থান 

িম্পগকয বগলন, সপগকএিএফ িরকাগরর তরফ সেগক 

প্রায় িয় হািার সকাসি িাকা সদয়। একইভাগব 

এনসিও ফাউগন্ডশনম, প্রসতবন্ধী ফাউগন্ডশন ইতযাসদ 

িংস্থার মািযগম িরকার এনসিওগুগলাগক িহায়তা 

কগর োগক। িরকার আরও িক্ষম হগল আরও অগেযর 

িংস্থান হগব। তাই অেযায়ন সনগয় সচন্তার সকিু সনই। 

এনসিও বুযগরার পসরচালক সোকুল কৃষ্ণ সর্াষ বগলন, এনসিওরা হগলন িরকাগরর িমু্পরক শসক্ত। এনসিও 

বুযগরা এনসিওগদর িহগর্াসেতা কগর। আর স্থানীয়করগণর সক্ষগি এনসিওগদর িাহার্য করার িনয িরকাসর 

িংস্থা সহগিগব এনসিও বুযগরা তাগদর িহায়তা করগত বদ্ধপসরকর। এবং উন্নয়ন ত্বরাসন্বত করগত তারা িবিময় 

এনসিওগদর পাগশ োকগবন।   

অক্সফাগমর প্রকল্প পসরচালক এম এ আখাতার বগলন, স্থানীয় করগনর বাংলাগদশ অগনিা এসেগয় আগি। সতসন 

বগলন এই স্থানীয়করগণর প্রসতিাসনক সভসি প্রগয়ািন একই িাগে এ সবষগয় জ্ঞাগনর চচযা প্রগয়ািন।  

সোকুল কৃষ্ণ সর্াষ এম এ আখাতার 

িুগরি হালদার এগকএম িসিমউসিন 

সক এম আবু্দি িালাম 



আভার িুগরি হালদার বগলন, এনসিও সিক্টগর এক িরগণর মিযস্বিগভােী নতসর হগয়গি। সবগদশী ফাগন্ডর 

সবসশরভাে অংশ মিযিত্ত্বগভােী িংেঠগনর কাগি চগল র্ায়।  

এ াগবর পসরচালক এগকএম িসিমউসিন বগলন, িক্ষমতা কম োকার সদাহায় সদগয় আমাগদর সিাি 

এনসিওগদর দূগর রাখা হয়। ফান্ড সদয়া হয় না। এগক্ষগি অগনক বড় িংেঠগনর িাগে সিাি িংেঠগনর এক 

িরগনর অিামাঞ্জিয প্রসতগর্াসেতা হগয় োগক। সতসন প্রশ্ন কগরন, এনসিওরা সকান সট্র  না তবুও সপৌরিভা, 

ইউসনয়ন কাউসিল বা সিসি কপযগরশন সেগক সকন সট্র  লাইগিি সনগত বলা হয়? আবার স্থানীয় প্রকগল্প কাি 

করার িনয এনসিও বুযগরার সরসিগেশন চাওয়া হয়। এনসিও বুযগরা সরসিগেশন ও নবায়গনর িনয সফ 

পসরগশাগির মািযগম িরকারগক সরসভসনউ সদয়া হগে। অেচ এখন সিই িাকার উপগরও ভযাি আগরাপ করা 

হগয়গি। সতসন দাসব কগরন এনসিওরা কত িাকা সদগশ আনগিন এবং সক পসরমান কমযিংস্থাগনর িৃসষ্ট হগে 

তার একসি সহগিব িাতীয় বাগিগি সদয়া উসচত।  

সিইউসপ এর সনবযাহী পসরচালক সরগবকা িান-ইয়াত 

বগলন, সদগশর অেযননসতক কাঠাগমার উন্নয়সতর ফগল 

সবগদশী িাহাগর্য বড় একিা অংশ িরকাগরর মািযগম 

আিগব। নীসতমালা অনুর্ায়ী সিসি সিন্ডাগরর মািযগম হগয় 

োগক। এই সিন্ডার প্রসক্রয়ায় বাসণসিযক প্রসতিাগনর 

িাগে অংশ সনগয় এনসিওরা কাি পাগে না, আর সিাি 

এনসিওগদর িনয কািসি আরও কসঠন হগয় র্াগে।  

গ্রাম সবকাশ িহায়ক িংস্থার সনবযাহী পসরচালক মািুদা 

রত্না বগলন দাতা িংস্থা স্থানীয় সিাি এনসির উপর ভরিা 

করগত না সপগর প্রসশসক্ষত অনয িংস্থার মািযগম কাি 

বাস্তবায়ন কগর োগক।  আবার দাতাগদর নতুন ফমুযলা 

হগলা দাতাগদর সদয়া অগেযর পাশাপাসশ তারা চায় স্থানীয় 

িংস্থাও এগক্ষগি অগেযর িংস্থান করগব। 

বাংলাগদশ পসরগবশ আগন্দালগনর হসবেঞ্জ শাখার িািারণ 

িম্পাদক সতাফাগেল সিাগহল বগলন,  ফগন্ডর িনয নতুন 

সকান পন্থা অবলম্বম করা সর্গত পাগর। িবাই সতা িমূ্পণয সস্বোশ্রগমর সভসিগত কাি করগত িক্ষম নয়।  

 

সরগবকা িান-ইয়াত 

মািুদা রত্না 



ইপিার প্রিান সনবযাহী সমা. আসরফুর রহমান বগলন স্থানীয় অগনক িংেঠন সস্বোপ্রগণাসদত হগয় এনসিও 

কমযকাগন্ড রু্ক্ত হন। র্ার ফগল তাগদর দক্ষতার সক্ষগি সকিু র্ািসত োগক। সকন্তু আন্তিযাসত প্রসতিাগনর 

অেযায়গনর প্রসক্রয়ায় সর্িকল শতয োগক সিগুগল স্থানীয়  অগনক এনসিওর িনয পালন করা িক্ষম হয় না।  

সিস এফ এর সচয়ারমযন মুগশযদ আলম িরকার বগলন, অগনক দাতা িংস্থা বগলন স্থানীয় িংেঠগনর িক্ষমতা 

কম। সকন্তু এিা একসি অিুহাত। এ িরগণর কো বলা সঠক নয় এই কারগন সর্ স্থানীয় িমিযায় এই 

িংেঠনগুগলা এসেগয় আগি।  

এফএনসবর পসরচালক রসফকুল ইিলাম বগলন, পৃসেবীর মগিয িবযবৃহৎ এনসিও কমযকাণ্ড বাংলাগদগশ হগয় 

োগক। এিসিও সিক্টগর আমাগদর প্রায় ৪৮ বিগরর অসভজ্ঞতা রগয়গি। এখগনা আমাগদর আমাগদর অপসরপক্ক 

বলগল সি কো সঠকগব না।  

শুরুগতই এই কমযশালার নীসতমালা ও মুলযগবাি উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকাসর পসরচালক শওকত 

আলী িুিুল। 

অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা:  

উপস্থাপনা কগরন শওকত আলী িুিুল, িহকারী পসরচালক, সকাস্ট ট্রাস্ট। 

অংশীদাসরত্ব নীসতমালার সভসি: 

১. ননসতক দাসয়ত্বগবাি সেগক মানসবক িহায়তা কার্যক্রম পসরচালন, পািযনার এনসিওগদর কমযদক্ষতা উন্নয়ন 

এবং ক্ষসতগ্রস্ত িনেগণর সনকি িবাবসদসহতা।  

২. মতামগতর সভন্নতা প্রসত শ্রদ্ধা প্রদশযন, এগুসলগক িম্পদ সহিাগব সবগবচনা এবং সনগিগদর মগিয পারস্পাসরক 

সনভযরশীলতাগক স্বীকৃসত প্রদান।   

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব েঠন, তা িগর রাখা এবং উন্নয়ন। 

সচয়ারমযন মুগশযদ আলম িরকার রসফকুল ইিলাম 



অংশীদাসরগত্বর পাাঁচ নীসতমালা:  

১. স্বেতা: 

 িংেঠনিমূগহর মগিয পারস্পাসরক মত সবসনময় এবং তেয আদান-প্রদান এর মািযগম স্বেতা অিযন।  

 সর্াোগর্াে এবং আসেযকিহ িকল পর্যাগয় স্বেতা িংস্থািমূগহর মিযকার সবশ্বস্ততা বৃসদ্ধ। 

২. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:  

 মানসবক কার্যক্রম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পািযনারগদর মগিয িুদৃঢ় পসরচালন 

িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়। 

৩. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:  

 মানসবক কার্যক্রম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পািযনারগদর মগিয িুদৃঢ় পসরচালন 

িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়। 

৪. দাসয়ত্ব:  

 িততার িাগে প্রািসঙ্গক এবং িসঠক উপাগয় কমযকাণ্ড বাস্তবায়ন িংস্থািমূগহর ননসতক দাসয়ত্ব।  

 প্রগয়ািনীয় বযবস্থাপনােত দক্ষতা, সর্ােযতা, িামেযয এবং িম্পগদর প্রাপযতা সনসশ্চত হওয়ার পরই 

কার্যক্রম শুরু করগত হগব।  

 এিব প্রসতশ্রুসতর অপবযবহার িাসবযকভাগব প্রসতগরাগির িনয িংেঠনগুগলা িদা িগচষ্ট োকগব।  

৫. িমূ্পরক মগনাভাব:  

 িংেঠনিমূহ সভন্নতা তখনই িম্পদ হগব র্খন এগক অগনযর অবদানগক স্বীকৃসত সদগব এবং পরস্পর 

পসরপূরক সহিাগব কাি করগব।  

 স্থানীয় পর্যাগয়র দক্ষতা অনযতম একসি িম্পদ র্া নতসর ও বৃসদ্ধ করগত হগব।  

 র্খনই িুগর্াে আিগব মানসবক কমযকাগণ্ড এগক িংেঠনগুসল এসিগক অসবগেদ অংশ সহিাগব সবগবচনা 

করগত িগচষ্ট োকগব।  

 ভাষা ও কৃসষ্ট অবশযই বািা হগয় দাাঁড়াগব না এবং এই বািা অসতক্রম করগত হগব। 

 

গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক শওকত আলী িুিুল। 

২০১৫ িাগল িাসতিংগর্র মহািসচব কতৃযক মানসবক অেযায়ন সবষয়ক উচ্চ পর্যাগয়র পযাগনল সনগয়াে সদওয়া হয় 

“Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap” র্ার অনযতম িুপাসরশ 

সিল িংকিকালীন অবস্থা সমাকাগবলায় প্রগয়ািনীয় প্রস্তুসত, দুগর্যাে প্রশমন ও হ্রাি কগল্প সবসনগয়াে বৃসদ্ধ এবং 



িম্পদ সনভযর মানসবক কার্যক্রগমর আওতা বৃসদ্ধ করার  সবশ্ববযাপী মানসবক চাসহদার পসরমাণ হ্রাি করা। র্ার 

মগিয আরও সিল স্থানীয় িক্ষমতাগক গুরুত্ব সদওয়া এবং Transaction cost কসমগয় আনা।  

এিকল িুপাসরশমালা বাস্তবায়গনর উগিগশয ৩৫সির অসিক দাতা িংস্থা, িাসতিংর্ িংস্থা, সর ক্রি ও সর  

সক্রগিন্ট মুভগমন্ট, আন্তিযাসতক এনসিও সনগিগদর একসি িমগ াতা চুসক্ত স্বাক্ষর কগর র্ার নাম “Grand 

Bargain”। WHS িগেলগন গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বিহকাগর আগলাসচত হয় এবং WHS আউিকাম প্রসতগবদগন 

এসি রু্ক্ত হয়। 

িই িকল দাতা ও িাহার্য িংস্থার র্ারা মানসবক কমযকাগণ্ডর ফলাফল আরও কার্যকরী করগত ১০ সি মুল 

কমযগরাগতর আওতায় ৫২ সি অঙ্গীকার বা প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়গন গ্রান্ড বাগেযইন িমগ াতা চুসক্ত স্বাক্ষর কগরগিন।  

কমযগরাতিমূহ: 

১. অসিকতর স্বেতা 

২. িাতীয় এবং স্থানীয়ভাগব িাড়া প্রদানকারীগদর িনয আরও অেযায়ন সকৌশল এবং িহগর্াসেতা প্রদান 

৩. নেদ অেযায়ন সভসিক কমযিূসচর প্রিাগর কার্যকর িমন্বয় বৃসদ্ধ করা 

৪. সনয়সমত সবরসতগত পর্যাগলাচনািহ বযবস্থাপনা খরগচর পুনরাবৃসি হ্রাি করা 

৫. সর্ৌে এবং সনরগপক্ষ চাসহদা পর্যাগলাচনা বযবস্থার উন্নয়ন 

৬. অংশগ্রহণ প্রসক্রয়ায় আমূল পসরবতযন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসক্রয়ায় ক্ষসতগ্রস্ত িনগোিীগক অন্তভুযক্ত করা 

৭. দীর্যগময়াদী পসরকল্পনা এবং অেযায়গনর সক্ষগি মানসবক কমযকাণ্ডগক রু্ক্ত িহগর্ােীর িংখযা বৃসদ্ধ করা 

৮. দাতাগদর অেযায়ন বা বরািকৃত তহসবল সকান কমযিূসচর িনয িুসনসদযষ্ট করার চচযা র্োিম্ভব িীসমত করা 

৯. প্রসতগবদন প্রগয়ািনীয়তা ও প্রসক্রয়াগক িহি এবং িরলীকরণ করা 

১০. মানসবক এবং উন্নয়ন িংস্থািমূগহর মগিয সর্াোগর্াে ও িংগর্াে বৃসদ্ধ করা 

এ সবষগয় পরবতযীগত িংসক্ষপ্ত আগলাচনা হয়।  

  

চািযার ফর সচইঞ্জ  

উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক মুসিবুল হক মুসনর।  



মুসিবুল হক মুসনর তার সপ্রগিগন্টশগন দাতা িংস্থার ফান্ড সদয়ার কারন ও সকৌশল সনগয় আগলাচনা কগরন। 

স ানারগদর ফান্ড সনয়ার বযাপাগর স্থানীয় িংেঠগনর িমমর্যাদা সনসশ্চত করার সবষগয় আগলাচনা করা হয়। 

স ানারগদর সেগমর সেগক স্থানীয় অেযানাইগিশগনর চাসহদার সভসিগত ফান্ড ও তা বাস্তবায়গনর সকৌশল সনিযারণ 

করা িরুরী। চািযার ফর সচইঞ্জ এ ৪৩সি সদগশর ১৫০ সি দাতা িংস্থা ৮সি প্রসতশ্রসতগত স্বাক্ষর কগরগি। 

সিগুগলা হল। 

১. মানসবক কমযকাগণ্ড িসড়ত উন্নয়নশীল সদশগুগলার এনসিওগুগলার প্রসত িরািসর অেয বরাি বৃসদ্ধ করা  

২. অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা পুন-সনসশ্চত করা 

৩. দসক্ষগণর সদশিমূগহর িাতীয় এবং স্থানীয় এনসিওগদর অেযায়গনর সক্ষগি অসিকতর স্বেতা 

৪. স্থানীয় দক্ষতাগক সিাি কগর সদখার প্রবণতা বন্ধ করা 

৫. সদশীয় িংস্থা ও প্রসতিাগনর গুরুগত্বর উপর সিার সদওয়া  

৬. িাব কন্ট্রাকসিং িংক্রান্ত সবষয় : 

৭. বযাপক প্রাসতিাসনক িহগর্াসেতা এবং দক্ষতা বৃসদ্ধ  

৮. অংশীদারগদর সবষগয় িনেণ এবং িংবাদ মািযগমর িাগে সর্াোগর্াে 

তহসবল কার্যকাসরতা সেগক উন্নয়ন কার্যকাসরতা: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক মুসিবুল 

হক মুসনর। 

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আগলাচনায় এই  মূলত দাগনর সেগক সবসশ 

বাসণসিযক। সবসভন্ন পর্যাগয়র এনসিওর িনয ইস্তামু্বল সপ্রসিপযাল নতসর করা হয়। GPEDC এর প্লািফগমযর মািযগম 

আমরা একিা ননসতক শসক্ত অিযন কগরসি এবং এর মািযগম আমরা নযর্যতাসভসিক পুণবযণ্টগনর িনয দাসব 

করগত পারসি।  

তহসবল কার্যকাসরতা  উন্নয়ন কার্যকাসরতা: 

 দাতবয   নযায়সবচার সভসিক 

 দাসরগের লক্ষণ সনগয় কাি করা   দাসরগের মূল কারণ সনগয় কাি 

 মানব চাসহদা   মানব অসিকার 

 সট্রকল  াউন   িমতাসভসিক বণ্টন  

 স্বল্প সময়াদী ফল   দীর্যগময়াদী ফল  

 দাতা িংস্থা চাসলত   িকল উন্নয়ন অংশীদার চাসলত 

 নারী িমতা   সিন্ডার িমতা/ িামযতা 



 কমযিংস্থান    মর্যাদাপূণয কাি 

 অরািননসতক সিবা প্রদান   রািনীসতই ক্ষমতা 

 

 


