আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা
খুলনা সবভােীয় কমযশালা
১৫ সিগেম্বর ২০১৮, সিএিএি আভা সিন্টার, খুলনা
েত ১৫ সিগেম্বর ২০১৮ খুলনার সিএিএি আভা সিন্টাগরর কনফাগরন্স সমলনায়তগন ‘আত্মমর্যাদাশীল
সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা’ শীষযক সদনবযাপী প্রচারণা ও
কমযশালা অনু সিত হয়। কমযশালায় খুলনা সবভাগের ১০সি সিলা সেগক স্থানীয় এনসিও, আইএনসিও প্রসতসনসি,
সেড ইউসনয়গনর প্রসতসনসি, পসরগবশবাদী িংেঠন, িাংবাসদক ও িরকাসর কমযকতযারা অংশগ্রহণ কগরন।
পসরসচসত পবয িঞ্চালনা কগরন সকাস্ট োস্ট এর িহকারী পসরচালক সমাস্তফা কামাল আকন্দ। কমযশালাসি
িঞ্চালনার দাসয়ত্ব পালন কগরন সকাস্ট োগস্টর িহকারী পসরচালক শওকত আলী িুিুল ।
অনু িাগন প্রিান অসতসে সহগিগব উপসস্থত সিগলন ময়মনসিংগহর সবভােীয় কসমশনার । মগঞ্চ উপসবষ্ট সিগলন
বনফুগলর সনবযাহী পসরচালক এবং এডাব এর খুলনা সিলার সচয়ারপািযন িাসকয়া আক্তার সহাগিন, তৃনমূ ল
উন্নয়ন িংস্থার খন্দকার ফারুক আহগমদ, এফএমসব’র খুলনার সচয়ারমযান িনাব অমগরশ চন্দ্র দাশ,
বাগেরহাগির উপ-আনু িাসনক সশক্ষা বুযগরার িহকারী পসরচালক অগ্রি কুমার রায়, বাগেরহাগির সিলা মসহলাসবষয়ক কমযকতযা হািনা সহনা এবং উদয়ন বাংলাগদগশর সনবযাহী পসরচালক ও স্থানীয়করণ সবষয়ক সবভােীয়
কমযশালার খুলনা সবভােীয় আহ্বায়ক সমাহাম্মদ আিাদু জ্জামান সশখ।

খুলনার: স্থানীয়করণ সবষয়ক প্রচারণা

িাতীয় িংেীগতর মািযগম সদগনর অসিগবশন শুরু হয়। এরপরই িঞ্চালক শওকত আলী িুিুল সদগনর কমযিূসচ
বণযনা কগরন। সতসন বগলন WHS এর ফলাফগলর আগলাগক আমরা আঠাগরাসি প্রতযাশা তুগল িগরসি। আমরা
তৃণমূ গল ও স্থানীয় এনসিওর কাগি সেগক এর িাগে আরও িংর্ু সক্ত আশা করসি। আমাগদর আিগকর
কমযশালায় আমরা সবশ সকিু িারণা সদয়ার সচষ্টা করগবা এবং আপনাগদরও সনগিগদর উগদযাগে অগনকসকিু
িানগত হগব।

প্রেগমই মগঞ্চ উপসবষ্টরা স্বােত বক্তবয প্রদান কগরন। বনফু গলর সনবযাহী পসরচালক এবং এডাব এর খুলনা
সিলার সচয়ারপািযন িাসকয়া আক্তার সহাগিন বগলন, ‘আমার কাগি এসি একসি বযসতক্রমিমযী কমযশালা মগন
হগে। সতসন বগলন দাতা িংস্থাগুগলা সিাি সিাি এনসিও সেগক বড় এনসিওগক গুরুত্ব সবসশ সদন আর স্থানীয়
এনসিওগক কাি করার িু গর্াে সদগল কািসি কার্যকরভাগব িম্পন্ন করা র্ায়।’ এফএমসব’র খুলনার সচয়ারমযান
িনাব অমগরশ চন্দ্র দাশ আশাবাদ িানান এই কমযশালা নতুন উগদযাগের মািযগম সদগশর এবং এনসিওগদর
উন্নয়গন ভূ সমকা রাখগত পারগব। রািসিকয এর সনবযাহী পসরচালক িানাব সমাড়ল নূ র সমাহাম্মদ বগলন সর্ আগে
এরকম অগনক উগদযাে সনয়া হগলও অগনক সক্ষগে িফল হয়সন, তাই একতা বিায় রাখার িনয িগচতন
োকগত হগব। বাগেরহাগির উপ-আনু িাসনক সশক্ষা বুযগরার িহকারী পসরচালক অগ্রি কুমার রায় বগলন, ‘িব
কোর এক কো হল মানু ষ কগর িহগর্াসেতা করা, িাকা উপািযগনর সচন্তা সেগক সবসরগয় আিা, কাঞ্চণিঙ্গার
মত শুভ্র হওয়া।’ উদয়ন বাংলাগদগশর সনবযাহী পসরচালক সমাহাম্মদ আিাদু জ্জামান সশখ তার বক্তগবয উপসস্থত
িবাইগক িনযবাদ িাসনগয় আশাবাদ িানান সর্ িমৃদ্ধ এই কমযশালায় আগলাচনার মািযগম একসেতভাগব
আত্মমর্যাদা িমুন্নত সরগখ কাি করা র্াগব। বাগেরহাগির সিলা মসহলা-সবষয়ক কমযকতযা হািনা সহনা তার
বক্তগবয তার অসভজ্ঞতা সেগক িানান সর্া, সিলার িংেঠন কাি না কগর অনয স্থানীয় িংেঠন সকান প্রকল্প
বাস্তবায়ন করগল স্থানীয় িনেগণর কাগি দায়বদ্ধতা োগক, র্ার কারগন কািসি ভালভাগব খুব কম খরগচ সশষ
করা িম্ভব হয়।
খুলনা সবভােীয় কসমশনার সলাকমান সহাগিন সময়া তার বক্তগবয
বগলন, ‘আিগকর সবষয়িা িমগয়র দাসব। আমরা িাবই সশসখ
সকন্তু আত্মস্থ কসর না। আমাগদর ভালর সদগল িাসবত হগত হগব,
িু ন্দগরর

প্রশংিা

করগত

হগব।’

সতসন

আরও

বগলন,

‘বাংলাগদগশর িনেণগক প্রভাসবত করার সক্ষগে সিএিওএনসিওগদর র্গেষ্ট অবদান রগয়গি। তাই সতসন এনসিও
সবভােীয় কসমশনার সলাকমান সহাগিন সময়া

সিক্টগরর মগিয িমগ াতা ও ঐকয উন্নয়গনর আহ্বান িানান।’
তার বক্তগবযর সশগষ কমযশালার উগবািন স াষণা কগরন।

অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা:
উপস্থাপনা কগরন শওকত আলী িুিুল, িহকারী পসরচালক, সকাস্ট োস্ট।
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:


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



সর্াোগর্াে এবং আসেযকিহ িকল পর্যাগয় স্বেতা িংস্থািমূ গহর মিযকার সবশ্বস্ততা বৃ সদ্ধ।

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 িংস্থািমূ গহর ননসতক দাসয়ত্ব।



প্রগয়ািনীয় বযবস্থাপনােত দক্ষতা, সর্ােযতা, িামেযয এবং িম্পগদর প্রাপযতা সনসিত হওয়ার পরই
কার্যক্রম শুরু করগত হগব।



এিব প্রসতশ্রুসতর অপবযবহার িাসবযকভাগব প্রসতগরাগির িনয িংেঠনগুগলা িদা িগচষ্ট োকগব।

৫. িম্পূ রক মগনাভাব:


িংেঠনিমূ হ সভন্নতা তখনই িম্পদ হগব র্খন এগক অগনযর অবদানগক স্বীকৃসত সদগব এবং পরস্পর
পসরপূ রক সহিাগব কাি করগব।



স্থানীয় পর্যাগয়র দক্ষতা অনযতম একসি িম্পদ র্া নতসর ও বৃ সদ্ধ 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 োগস্টর িহকারী পসরচালক শওকত আলী িুিুল।

২০১৫ িাগল িাসতিংগ র 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, দু গর্যাে প্রশমন ও হ্রাি কগল্প সবসনগয়াে বৃ সদ্ধ এবং
িম্পদ সনভযর মানসবক কার্যক্রগমর আওতা বৃ সদ্ধ করার সবশ্ববযাপী মানসবক চাসহদার পসরমাণ হ্রাি করা। র্ার
মগিয আরও সিল স্থানীয় িক্ষমতাগক গুরুত্ব সদওয়া এবং Transaction cost কসমগয় আনা।
এিকল িু পাসরশমালা বাস্তবায়গনর উগেগশয ৩৫সির অসিক দাতা িংস্থা, িাসতিং

িংস্থা, সরডক্রি ও সরড

সক্রগিন্ট মুভগমন্ট, আন্তিযাসতক এনসিও সনগিগদর একসি িমগ াতা চুসক্ত স্বাক্ষর কগর র্ার নাম “Grznd
Bargain”। WHS িগম্মলগন গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বিহকাগর আগলাসচত হয় এবং WHS আউিকাম প্রসতগবদগন
এসি র্ু ক্ত 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।
কমযগরাতিমূ হ:
১. অসিকতর স্বেতা
২. িাতীয় এবং স্থানীয়ভাগব িাড়া প্রদানকারীগদর িনয আরও অেযায়ন সকৌশল এবং িহগর্াসেতা প্রদান
৩. নেদ অেযায়ন সভসিক কমযিূসচর প্রিাগর কার্যকর িমন্বয় বৃ সদ্ধ করা
৪. সনয়সমত সবরসতগত পর্যাগলাচনািহ বযবস্থাপনা খরগচর পুনরাবৃ সি হ্রাি করা
৫. সর্ৌে এবং সনরগপক্ষ চাসহদা পর্যাগলাচনা বযবস্থার উন্নয়ন
৬. অংশগ্রহণ প্রসক্রয়ায় আমূ ল পসরবতযন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসক্রয়ায় ক্ষসতগ্রস্ত িনগোিীগক অন্তভুযক্ত করা
৭. দী যগময়াদী পসরকল্পনা এবং অেযায়গনর সক্ষগে মানসবক কমযকাণ্ডগক র্ু ক্ত িহগর্ােীর িংখযা বৃ সদ্ধ করা
৮. দাতাগদর অেযায়ন বা বরােকৃত তহসবল সকান কমযিূসচর িনয িু সনসদযষ্ট করার চচযা র্োিম্ভব িীসমত করা
৯. প্রসতগবদন প্রগয়ািনীয়তা ও প্রসক্রয়াগক িহি এবং িরলীকরণ করা
১০. মানসবক এবং উন্নয়ন িংস্থািমূ গহর মগিয সর্াোগর্াে ও িংগর্াে বৃ সদ্ধ করা
এ সবষগয় পরবতযীগত িংসক্ষপ্ত আগলাচনা হয়।
চািযার ফর সচইঞ্জ

উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট োগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।
বরকত উল্লাহ মারুফ তার সপ্রগিগন্টশগন দাতা িংস্থার ফান্ড সদয়ার কারন ও সকৌশল সনগয় আগলাচনা কগরন।
সডানারগদর ফান্ড সনয়ার বযাপাগর স্থানীয় িংেঠগনর িমমর্যাদা সনসিত করার সবষগয় আগলাচনা করা হয়।
সডানারগদর 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 বরাে বৃ সদ্ধ করা
২. অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা পুন-সনসিত করা
৩. দসক্ষগণর সদশিমূ গহর িাতীয় এবং স্থানীয় এনসিওগদর অেযায়গনর সক্ষগে 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 বৃ সদ্ধ
৮. অংশীদারগদর সবষগয় িনেণ এবং িংবাদ মািযগমর িাগে সর্াোগর্াে
তহসবল কার্যকাসরতা সেগক উন্নয়ন কার্যকাসরতা: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট োগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত
উল্লাহ মারুফ।
AID effectiveness to Development Effectiveness এর আগলাচনায় এইড মূ লত দাগনর সেগক সবসশ
বাসণসিযক। সবসভন্ন পর্যাগয়র এনসিওর িনয ইস্তাম্বুল সপ্রসন্সপযাল 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 মূ ল কারণ সনগয় কাি



মানব চাসহদা



মানব অসিকার



সেকল ডাউন



িমতাসভসিক বণ্টন



স্বল্প সময়াদী ফল



দী যগময়াদী ফল



দাতা িংস্থা চাসলত



িকল উন্নয়ন অংশীদার চাসলত



নারী িমতা



সিন্ডার িমতা/ িামযতা



কমযিংস্থান



মর্যাদাপূ ণয 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।

খুলনা সবভােীয় কমযশালা: দলীয় কাি

দল ১: গ্রযান্ড বাগেযইন-সলাকালাইগিন এবং অনযানয আন্তিযাসতক প্রসতশ্রুসতিমূ গহর আগলাগক, দাতা িংস্থা,
িাসতিং

িং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
সনসিত করা।
দল ২: সনগিগদর আত্মমর্যাদা িমুন্নত রাখগত ও র্াগদর িনয কাি করসি তাগদর প্রসত, সদগশর আইন কানু গনর
প্রসত, এবং র্ারা তহসবল সদগে ও বযবস্থাপনা করগি (দাতা িংস্থা ও দাতাগদগশর িনেণ, িাসতিং

িংস্থা,

আন্তিযাসতক এনসিও) তাগদর প্রসত সনগিগদর িবাবসদসহ করার িনয আমরা নূ নযতম সক সক করগত পাসর।
এইরূপ একসি স াষণা পে 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:
স্থানী িংস্থা িমূ গহর িক্ষমতা বৃ সদ্ধ করা
প্রসতসি সিলায় কমযরত এনসিওগদর তাসলকা নতসর ও দাতা িংস্থার সনকি সপ্ররণ করা
স্থানীয় চাসহদার সভসিক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

প্রসতসি সিলাসভসিক ফান্ড বরাে সদগত হগব
আত্মমর্যাদাশীল সিএিও –এনসিও এর কার্যক্রম চলমান রাখগত common network েঠন করা
এনসিও –সিও দূ রত্ব কসমগয় আনা এবং িমন্বয় বৃ সদ্ধ করা
উন্নত সদগশর িাতীয় বাগিগির একসি অংশ দসরে সদগশর িনয বযয় করা
দল -০২ এর িু পাসরশমালা:
ফাগন্ডর র্োর্ে বযবহার ও িংেঠগনর উন্নয়ন সনসিত করা
সনগিগদর আত্মমর্যাদা িমুন্নত রাখগত INGO িরািসর মাঠ পর্যাগয় কার্যক্রম পসরচালনা করগত পারগব না
সনি সনি NGO সদগশর প্রচসলত আইন অনু র্ায়ী িংেঠন পসরচালনািহ কমযিূসচ বাস্তবায়ন করা
দাতা িংস্থার প্রশািসনক বযয় কসমগয় উবৃ ি অেয মাঠ পর্যাগয় বযয় বাড়াগত হগব
দাতা িংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী িংস্থার মগিয সর্ িু গর্াে-িু সবিার পােযকয আগি তার িমন্বয় করগত হগব
গুণেত মান সনসিত কগর কাি করগত হগব
দল -০৩ এর িু পাসরশমালা:
স্থানীয় NGO-CSO সনবযাচন কগর তেয িংগ্রহ করা
সনিওয়াসকযং সতসর করা
িমন্বয় কসমসি েঠন করা
মাসিক/নেমাসিক/বাসষযক িভা করা
নীসতমালা প্রণয়ন করা
স্থানীয়/িাতীয়/িরকারী/দাতা িংস্থার মািযগম তহসবল েঠন করা
সবসভন্ন প্রসশক্ষণ আগয়ািন কগর দক্ষ মানবিম্পদ নতসর করা
সবসভন্ন সশ্রণী/দফতগরর িাগে মতসবসনময় িভা করা
ইিু য সভসিক কময-পসরকল্পনা গ্রহণ ও তৃণমূ গল বাস্তবায়ন করা

স্থানীয় পর্যাগয় কাগির স্বেতা ও িবাবসদসহতা সনসিত করা
স্থানীয় সবসভন্ন সনিওয়াগকযর িাগে িমন্বয় িািন করা
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। হািনা সহনা তার িমাপনী
বক্তগবয বগলন সর্ এক িাতার সনগচ আিার িময় হগয়গি। সতসন আশাবাদ বযক্ত কগরন আিগকর অনু িাগনর
মািযগম সর্ সর্ােিূ ে নতসর হল এিা আরও সিারাগলা হগব, িু ন্দর হগব। িবার সশগষ স্থানীয়করণ সবষয়ক
সবভােীয় কমযশালার খুলনা সবভাগের িমন্বয়কারী আিাদু জ্জামান সশখ উপসস্থত িবাইগক িনযবাদ িানান।
সদশাত্মগবািক িংেীগতর মািযগম কমযশালাসির সশষ হয়।
মতামত
বাংলাগদশ মসহলা আইনিীবী িসমসতর এডগভাগকি
রুনা সিসেকী বগলন, ‘িবার আগে আমার সনগির
সভতগর একিা স্বেতা োকগত হগব। আর নূ নযতম
একিা িায়োয় সপৌঁিাগনার িনয একিা সর্ােযতার
প্রগয়ািন হয়।
মাগুড়ার ইন্ট্রগগ্রগডড সিািাল এন্ড এসগ্রকালচারাল
সডগভলপগমন্ট অেযানাইগিশন এর সনবযাহী পসরচালক

রুনা সিসেকী

আবু ইনাম সমাহাম্মদ বাগকর বগলন, ‘সবসেন্নভাগব একা সকান দাসব-দাওয়া সতালা র্ায় না বা উপস্থাপন করা
র্ায় না। এিনয িং বদ্ধতা দরকার, একিা প্লািফময এ িং বদ্ধ হওয়া দরকার। আিগকর আগলাচনার
সবষয়গুগলা সবষয়গুগলা সদশবযাপী প্রচারণা কগর উন্নয়ন কমযকাগণ্ডর ফাাঁক-সফাকর গুগলা পর্যাগলাচনা কগর দাতা
িংস্থার কাগি সপশ করগত পাসর। ’ সতসন আরও বগলন এই িরগণর কাি করগত সেগল স্থানীয় িংেঠনগদর
সনগিগদর ত্রুসি দূ র করগত হগব এবং চাসহদা ও কগমযর িাগে িমন্বয় করগত হগব।

আবু ইনাম সমাহাম্মদ বাগকর

অমগরশ চন্দ্র দাশ

এফএমসবর খুলনা সিলার িভাপসত অমগরশ চন্দ্র দাশ বগলন, ‘স্থানীয় এনসিও প্রিান চাসহদা হল ফান্ড ও
সিকসনকযাল িাগপািয।’
সকাস্টাল লাইসভসলহুড এন্ড ইনভারগমন্ট একশন
সনিওয়াকয এর প্রিান সনবযাহী হািান সমগহদী বগলন,
‘স্থানীয় িংেঠগনর সবষগয় কো বলগত সেগল স্থানীয়
িংেঠগনর মান ও কমযক্ষমতা কতিুকু সিিা সনগয়
কো বলগত হগব। অেযায়ন ও অেয বযবহাগরর সক্ষগে
অগনক দু বযলতা সদখা র্ায়। আর ডকুগমগন্টশগনর

হািান সমগহদী

দূ বযলতাও আগি। তাই িংেঠগনর প্রশািসনক বযবস্থাপনা, অেযায়ন ও অেয বযবহার ও তেয িংরক্ষণ সঠকমত
হগে সকনা এ সবষয়গুগলাগত নির সদয়া দরকার।’ সতসন স্থানীয় িংেঠগনর িনয িরকার ও আন্তিযাসতক
িংস্থার কাগি কারও মািযগম না এগি িরািসর অেয বরাগের, িকল িংেঠগনর নবষমযহীন িম্মানিনক অবস্থান
সনসিতকরণ এবং িকগলর িনয িমান বযবস্থাপনা সনসিতকরগণর দাসব িানান।
সিন্নমূ ল মানব কলযাণ সিািাইসির নািমা আক্তার তাসনয়া বগলন, সিাি প্রসতিাগনর কারগণ আসম সর্াোগর্াগের
িু গর্াে পাসে না। দাতা িংস্থাগুগলা প্রকগল্পর বাইগরও িংেঠন েঠগন িহগর্াসেতা করগল আমার প্রসতিান বড়
হবার িু গর্াে সপগতা, সকন্তু সিই িু গর্াে না োকায় আমার প্রসতিান সিািই সেগক র্াগে।

