আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা
ময়মনসিংহ সবভােীয় কমযশালা
৮ সিগেম্বর ২০১৮, এনসিও স ারাম, ময়মনসিংহ
েত ৮ সিগেম্বর ২০১৮ ময়মনসিংগহর এনসিও স ারাম সমলনায়তগন ‘আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও
সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা’ শীষযক সদনবযাপী প্রচারণা ও কমযশালা অনু সিত হয়।
অনু িাগনর পসরসচসত পবয িঞ্চালনা কগরন সকাস্ট ট্রাস্ট এর িহকারী পসরচালক সমাস্ত া কামাল আকন্দ।
কমযশালা িঞ্চালনার দাসয়ত্ব পালন কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী পসরচালক সরিাউল কসরম সচৌধু রীর।
অনু িাগন
উপসস্থত

প্রধান

অসতসি

সিগলন

সহগিগব

ময়মনসিংগহর

সবভােীয় কসমশনার মাহমুদ হািান।
মগঞ্চ উপসস্থত সিগলন স্থানীয়করণ
সবষয়ক

ময়মনসিংহ

আগয়ািক

কমসির

তৃনমূ ল

উন্নয়ন

সবভােীয়

আহ্বায়ক

িংস্থার

ারুক

আহগমদ,

ারহানা

সমসি,

খন্দকার

এ এমসব’র

সিসিএগ র

সিগক পসরগবশ উন্নয়ন

ও

পক্ষ

াউগন্ডশগনর

(আিপািা) সনবযাহী পসরচালক আব্দু র
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রসশদ উপসস্থত সিগলন।
তৃনমূ ল উন্নয়ন িংস্থার খন্দকার

ারুক আহগমদ উপসস্থত িবাইগক অংশগ্রহগণর িনয শুগভচ্ছা িানান। সতসন

আশা কগরন এই কমযশালা সিগক স্থানীয় এনসিওগুগলা উন্নয়ন কমযকাগে িহায়ক ভূ সমকা পালন করগত
পারগবন বগল আশা কগরন। এ এমসব’র

ারহানা সমসি বগলন আিগকর প্রচারণা সবষয়ক িগেলগন অগনগক

গুরুত্বপূ ণয সবষয় সনগয় আগলাচনা হগচ্ছ। এখন এনসিও সিক্টগরর িনয একিু দু গর্যােপূ ণয িময়, এই িমগয় কাি
করগত হগল আত্মমর্যাদা সনগয় িমসিতভাগব কাি করগত হগব। পসরগবশ উন্নয়ন

াউগন্ডশগনর (আিপািা)

সনবযাহী পসরচালক আব্দু র রসশদ বগলন, িামসগ্রকভাগব উন্নয়গনর িনয রাগের পাশাপাসশ এনসিও সিক্টরগক কাি
কগর সর্গত হগব। সতসন বগলন এই কমযশালা সিগক উদ্দীপনা ও জ্ঞান সনগয় িমসিতভাগব কাি করগত পারগল
উন্নয়গনর অভীষ্ট লক্ষয অিযন িম্ভব হগব।
অনু িাগনর শুরুগতই পসরচালক সরিাউল কসরম সচৌধু রীর উপসস্থত িবাইগক এনসিও, নােসরক িমাি, গ্রান্ড
বারগেন, স্থানীয়করণ ও আত্মমর্যাদা সবষয়ক প্রচার অসভর্াগনর পিভূ সম, লক্ষয ও উগদ্দশয বণযনা কগরন। তার
বক্তগবয সতসন ১৯৯৫ িাগলর ‘Monterrei Convention’ এর সপ্রক্ষাপি আগলাচনা কগরন। সতসন বগলন

রােিমূ হ ১৯৯৭ সিগক ২০১৬ পর্যন্ত প্রসত পাাঁচ বির
পর পর সমসলত হন। প্রিগম তারা বলসিল উন্নয়ন
শুধু মাত্র রাগের সবষয়। সকন্তু এখন তারা বলগি রাে,
বািার

ও

সিসভল

সিািাইসি-এনসিও

সতনসি

একিাগি কাি করগল উন্নয়নিা হগব। এিাগক বলা
হগচ্ছ এইি এগ কসিভগনি সিগক সিগভলপগমন্ট
এগ কসিভগনি। ২০০৫ িাগলর পর সিগক রাে ও
বািাগরর িাগি িাগি উন্নয়ন অংশীদার সহগিগব

সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী পসরচালক সরিাউল কসরম সচৌধু রী

সিসভল সিািাইসিগক গুরুত্ব সদয়া হগচ্ছ। রাে ও

বািাগরর িাগি িাগি সিসভল সিািাইসির কাি করার িনয একসি প্লাি ময েঠন করা হয়। এর নাম সলাবাল
প্লাি ময

র ইগ কসিভ সিগভলপগমন্ট সকাঅপাগরশন (GPEDC)। বাংলাগদশ, উোন্ডা ও িামযাসনর অিযমন্ত্রী এই

প্লাি গমযর সকা-সচয়ার। এর মূ ল উগদ্দশয এইি এগ কসিভগনি সিগক সিগভলপগমন্ট এগ কসিভগনগি রূপান্তর।
২০১৬ িাগলর ইস্তাম্বুগল গ্রান্ড বারগেন স াষণায় রাগের পাশাপাসশ স্থানীয়করণগক গুরুত্ব সদয়া হয়। সতসর বগলন
কমযশালায় আগলাচনা করা হগব, সকন রাে, বািার ও সিসভল সিািাইসির একিাগি কাি করার উপর গুরুত্ব
সদয়া হগচ্ছ। বাংলাগদগশ সিসভল সিািাইসির সভাকাল সহগিগব সকাস্ট ট্রাস্ট করা কাি করগি। সতসন বগলন এই
অনু িাগন রাে, বািার ও সিসভল সিািাইসিগক উন্নয়গনর িনয িমান মর্যাদায় সবগবচনা করার সপ্রক্ষাপি সনগয়
আগলাচনা করা হগব। এিাড়া ২০১৪ সিগক ২০১৬ পর্যন্ত একিা সবষয় সনগয় আগলাচনা হসচ্ছগলা। বান সক মুগনর
উগদযাগে ২০১৬ িাগলর সম মাগি ইস্তাবুগল গ্রান্ড বারগেইন নাগম একিা চুসক্ত স্বাক্ষর হয়। সিখাগন িবাই একিা
সবষগয় একমত হয় সর্ স্থানীয় এনসিও-সিসভল সিািাইসিগক গুরুত্ব সবসশ সদগত হগব। এগুগলা সনগয় আগলাচনা
করা হগব।
সরিাউল কসরম সচৌধু রীর বগলন, ‘এসি নতুন সকান সনিওয়াকয নয়, এসি এই সবষগয়র উপর প্রচারণা।’ সতসন
িগেলগনর কার্যপ্রণালী ও স্থানীয়করণ প্রচারণার িামসগ্রক পর্যাগলাচনা কগরন।
ময়মনসিংগহর সবভােীয় কসমশনার মাহমুদ হািান
বগলন, ‘উন্নয়গনর সক্ষগত্র কাউগক বাদ সদয়া র্াগব
না এবং দাসয়ত্বশীল হগত হগব। একিা রাগের
উন্নয়ন একসি েড় সহগিব, এর িমিযা হল
অগনক সক্ষগত্র এসি প্রকৃত তিয প্রকাশ করগত
পাগর

না।

তাই

সলাবাল

কনগিে

হল,

সলাকালাইগিশন দরকার। আর আমাগদর উন্নয়গন
িবাইগক িম্পৃ ক্ত করগত হগব তাই কাউগক বাদ
সদয়া র্াগব না। উন্নয়ন কার্যকরী ও িনেগণর
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কলযাগণ হগত হগব।’ সতসন িরকাগরর উন্নয়ন িহগর্ােী সহগিগব এনসিওগদর কাি করার উপগর গুরুত্ব সদন।
অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা:
উপস্থাপনা কগরন শওকত আলী িুিুল, িহকারী পসরচালক, সকাস্ট ট্রাস্ট।
অংশীদাসরত্ব নীসতমালার সভসি:
১. ননসতক দাসয়ত্বগবাধ সিগক 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 মগধয পারস্পাসরক
সনভযরশীলতাগক স্বীকৃসত প্রদান।
৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব েঠন, তা ধগর রাখা এবং উন্নয়ন।
অংশীদাসরগত্বর পাাঁচ নীসতমালা:
১. স্বচ্ছতা:

২.



িংেঠনিমুগহর মগধয পারস্পসরক মত সবসনময় এবং তিয আদান-প্রদান এর মাধযগম স্বচ্ছতা অিযন।



সর্াোগর্াে এবং আসিযকিহ িকল পর্যাগয় স্বচ্ছতা িংস্থািমুগহর মধযকার সবশ্বস্ততা বৃ সদ্ধ।

লা ল সনভযর রীসত-নীসত:


মানসবক কার্যক্রম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পািযনারগদর মগধয িু দৃঢ় পসরচালন
িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর

৩.

লপ্রিূ িমিয়।

লা ল সনভযর রীসত-নীসত:


মানসবক কার্যক্রম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পািযনারগদর মগধয িু দৃঢ় পসরচালন
িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর

লপ্রিূ িমিয়।

৪. দাসয়ত্ব:


িততার িাগি প্রািসিক এবং িসঠক উপাগয় কমযকাে বাস্তবায়ন িংস্থািমূ গহর ননসতক দাসয়ত্ব।



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



এিব প্রসতশ্রুসতর অপবযবহার িাসবযকভাগব প্রসতগরাগধর ি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 কমযকাগে এগক িংেঠনগুসল এসিগক অসবগচ্ছদ অংশ সহিাগব সবগবচনা
করগত িগচষ্ট িাকগব।



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

সপ্রগিগন্টশন পরবতযী আগলাচনায় সপসিসি’র সনবযাহী পসরচালক অঞ্জন কুমার সচসিম বগলন, ‘বযসক্তেতভাগব
অগনগকই রািননসতক দগলর িাগি িম্পকয িাকগত পাগর, সিগক্ষগত্র সক ধরগণর প্রভাব পরগত পাগর?’ প্রসিচ
এর সনবযাহী পসরচালক রস কুল ইিলাম বগলন, ‘অগনক িময়

াগন্ডর িনয এবং সবসভন্ন অনু িাগনর িনয সবসভন্ন

দগলর কাগি সর্গত হগচ্ছ, িরকাগরর আইন আগি এনসিওর সকউ রািনীসত করগত পারগব না সকন্তু অগনগক
দগলর সলাগকর কাগি আমাগদর সর্গত হয়।’ িমাি উন্নয়ন ও প্রসশক্ষণ সকগের প্রধান সনবযাহী সমাহােদ
এনামুল হক িকল রািননসতক দগলর িাগি ভাল িম্পকয রাখার বযাপাগর তার সিমত িাসনগয় বগলন, ‘িমাগির
প্রেসতশীল মানু ষ সহগিগব অ-প্রেসতশীল বা অনগ্রির রািনীসতর িাগি র্ু ক্ত হগত পাসর না, তাই এগক্ষগত্র
প্রেসতশীল রািননসতক দগলর িাগি িম্পৃ ক্ত হগত হগব এই র্ু ক্ত করা সর্গত পাগর তাহগল রািনীসতগত স্বচ্ছতা
ও িবাবসদসহতার িায়োিা নতসর হগব।’
িবাগব সকাস্ট ট্রাগস্টর সরিাউল কসরম সচৌধু রী বগলন আমার িরকাগরর সরসিগেশন সনগয় চসল, সবগশষ সকান
দগলর িাগি িম্পকয িাকগল কার্যক্রগম নানা ধরগণর িমিযা হয়। তাই রািননসতক দগলর িাগি ইসতবাচক
িম্পকয িাকগব সকন্তু সকান দগলর কমযী সহগিগব কাি করা উসচত নয়। সবতগকযর ঊগবয রাখার িনয এিা করগত
হগব। সতসন আরও বগলন, ‘আর িরকাগরর অগনগকর কাগি আমাগদর সর্গত হয়, তারাও আমাগদর সবসভন্ন
অনু িাগন আগিন। তার মাগর এই নয় সর্ আমারা সিই রািননসতক দল করসি।’ সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী
পসরচালক বরকত উল্লাহ মারু

বগলন, ‘আমারা সর্ কাি করসি সিিাও একসি রািনীসত, আর রািনীসত করা

আর রািননসতক দল করা এক নয়।’ এর িাগি সরিাউল কসরম র্ু ক্ত কগরন সর্ রািননসতক আদশয ধারণ করা
সর্গত পাগর সকন্তু সকান রািননসতক দগলর অংশ হগয় কাি করা উসচত হগব না। প্রেসতশীল রািননসতক দগলর
িাগি িম্পকয রাখার বযাপাগর সরিাউল কসরম সচৌধু রী বগলন সর্ এই িু িম্পকয এনসিও কমযীগদর উপর সনভযর
করগব, আর একারগণই িম্ভাবয িকল রািননসতক দল উগল্লখ করা হগয়গি। সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক
শওকত আলী িুিুল বগলন, ‘আমরা পাবসলক িংেঠন, আমাগদর িকল রািননসতক দলগক প্রভাসবত করার
শসক্ত িাকগত হগব, সকন্তু সকান রািননসতক দগলর অন্তভুযক্ত হগবা না। ’
গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক শওকত আলী িুিুল।
২০১৫ িাগল িাসতিংগ র মহািসচব কতৃযক মানসবক অিযায়ন 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 কগে সবসনগয়াে বৃ সদ্ধ এবং
িম্পদ সনভযর মানসবক কার্যক্রগমর আওতা বৃ সদ্ধ করার সবশ্ববযাপী মানসবক চাসহদার পসরমাণ হ্রাি করা। র্ার
মগধয আগরা সিল স্থানীয় িক্ষমতাগক গুরুত্ব সদওয়া এবং Transaction cost কসমগয় আনা।
এিকল িু পাসরশমালা বাস্তবায়গনর উগদ্দগশয ৩৫সির অসধক দাতা িংস্থা, িাসতিং

িংস্থা, সরিক্রি ও সরি

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

Bargain”। WHS িগেলগন গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বিহকাগর আগলাসচত হয় এবং WHS আউিকাম প্রসতগবদগন
এসি র্ু ক্ত হয়।
িই িকল দাতা ও িাহার্য িংস্থার র্ারা মানসবক কমযকাগের

লা ল আগরা কার্যকরী করগত ১০ সি মুল

কমযগরাগতর আওতায় ৫২ সি অিীকার বা প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়গন গ্রান্ড বাগেযইন িমগ াতা চুসক্ত স্বাক্ষর কগরগিন।
কমযগরাতিমূ হ:
১. অসধকতর স্বচ্ছতা
২. িাতীয় এবং স্থানীয়ভাগব িাড়া প্রদানকারীগদর িনয আরও অিযায়ন সকৌশল এবং িহগর্াসেতা প্রদান
৩. নেদ অিযায়ন সভসিক কমযিূসচর প্রিাগর কার্যকর িমিয় বৃ সদ্ধ করা
৪. সনয়সমত সবরসতগত পর্যাগলাচনািহ বযবস্থাপনা খরগচর পুনরাবৃ সি হ্রাি করা
৫. সর্ৌি এবং সনরগপক্ষ চাসহদা পর্যাগলাচনা বযবস্থার উন্নয়ন
৬. অংশগ্রহণ প্রসক্রয়ায় আমূ ল পসরবতযন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসক্রয়ায় ক্ষসতগ্রস্ত িনগোিীগক অন্তভুযক্ত করা
৭. দী যগময়াদী পসরকেনা এবং অিযায়গনর সক্ষগত্র মানসবক কমযকােগক র্ু ক্ত িহগর্ােীর িংখযা বৃ সদ্ধ করা
৮. দাতাগদর অিযায়ন বা বরাদ্দকৃত তহসবল সকান কমযিূসচর িনয িু সনসদযষ্ট করার চচযা র্িািম্ভব িীসমত করা
৯. প্রসতগবদন প্রগয়ািনীয়তা ও প্রসক্রয়াগক িহি এবং িরলীকরণ করা
১০. মানসবক এবং উন্নয়ন িংস্থািমূ গহর মগধয সর্াোগর্াে ও িংগর্াে বৃ সদ্ধ করা
এ সবষগয় পরবতযীগত িংসক্ষপ্ত আগলাচনা হয়।
চািযার

র সচইঞ্জ: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত উল্লাহ মারু

বরকত উল্লাহ মারু
সিানারগদর

তার সপ্রগিগন্টশগন দাতা িংস্থার

ান্ড সদয়ার কারন ও সকৌশল সনগয় আগলাচনা কগরন।

ান্ড সনয়ার বযাপাগর স্থানীয় িংেঠগনর িমমর্যাদা সনসিত করার সবষগয় আগলাচনা করা হয়।

সিানারগদর সিগমর সিগক স্থানীয় অেযানাইগিশগনর চাসহদার সভসিগত
করা িরুরী। চািযার

ান্ড ও তা বাস্তবায়গনর সকৌশল সনধযারণ

র সচইঞ্জ এ ৪৩সি সদগশর ১৫০ সি দাতা িংস্থা ৮সি প্রসতশ্রুসত স্বাক্ষর কগরগি। সিগুগলা

হল।
১. মানসবক কমযকাগে িসড়ত উন্নয়নশীল সদশগুগলার এনসিওগুগলার প্রসত িরািসর অিয বরাদ্দ বৃ সদ্ধ করা
২. অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা পুন-সনসিত করা
৩. দসক্ষগণর সদশিমূ গহর িাতীয় এবং স্থানীয় এনসিওগদর অিযায়গনর সক্ষগত্র অসধকতর স্বচ্ছতা
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 মাধযগমর িাগি সর্াোগর্াে
মুক্ত আগলাচনায় সরিাউল কসরম সচৌধু রী সিসভল সিািাইসি অসধকার ও কমযগক্ষত্র ও বাংলাগদগশর সপ্রক্ষাপগি
এর ভূ সমকা আগলাচনা কগরন। আসি

(বসরশাল) বগলন র্ারা সবসভন্ন এসগ্রগমগন্ট স্বাক্ষর কগর নাই তাগদর

বযাপাগর সক করা হগত পাগর। িবাগব বরকত উল্লাহ মারু

বগলন এসি ধীগর ধীগর হগব। সতসন বগলন শুধু মাত্র

অবকাঠাগমা উন্নয়গনর বাইগর িামসগ্রক উন্নয়গনর কিা বগলন। িামাসিক উন্নয়ন সনগয় আগলাচনা কগরন। এখন
সর্ সরাসহিারা বাংলাগদগশ আিগি, এর দায় বাংলাগদগশর না। এিা সশয়ািয সরস্পসিগবসলসি। সকন্তু এ বযাপাগর
দাতা িংস্থার সকান স াষণা সনই।
তহসবল কার্যকাসরতা সিগক উন্নয়ন কার্যকাসরতা: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত
উল্লাহ মারু ।
AID effectiveness to Development Effectiveness এর আগলাচনায় এইি মূ লত দাগনর সিগক সবসশ
বাসণসিযক। সবসভন্ন পর্যাগয়র এনসিওর িনয ইস্তাম্বুল সপ্রসিপযাল নতসর করা হয়। GPEDC এর প্লাি গমযর মাধযগম
আমরা একিা ননসতক শসক্ত অিযন কগরসি এবং এর মাধযগম 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 অসধকার



সট্রকল িাউন



িমতাসভসিক বণ্টন



স্বে সময়াদী



দী যগময়াদী



দাতা িংস্থা চাসলত



িকল উন্নয়ন অংশীদার চাসলত



নারী িমতা



সিন্ডার িমতা/ িামযতা



কমযিংস্থান



মর্যাদাপূ ণয কাি



অরািননসতক সিবা প্রদান



রািনীসতই ক্ষমতা

ল

ল

দলীয় কাি
কমযশালায় অংশগ্রহণকারীগদর সতনসি দগল ভাে করা হয় র্াগত তারা আগলাচনা কগর সনম্নসলসখত সতনসি সবষগয়
সনগিগদর মতামত ও প্রতযাশা তুগল ধরগত পাগরন।
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 সদগচ্ছ ও বযবস্থাপনা করগি (দাতা িংস্থা ও দাতাগদগশর িনেণ, িাসতিং

িংস্থা,

আন্তিযাসতক এনসিও) তাগদর প্রসত সনগিগদর িবাবসদসহ করার িনয আমরা নু নযতম সক সক করগত পাসর।
এইরূপ একসি স াষণা পত্র নতসর করা। এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আগরা উন্নয়ন করা।

ময়মনসিংহ সবভােীয় কমযশালা : দলীয় কাি

দল ৩: স্থানীয় এনসিও- সিএিওগদর মাগ

িমসিত ঐকয নতসর করার িনয সক সক করা র্ায়? একসি

িমগ াতা সভসিক তাসলকা নতসর করা এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আগরা িমৃদ্ধ করা।
দল -০১ এর িু পাসরশমালা:
1. িোন ও সবশ্বাি চাই
2. আমলাতাসন্ত্রক িসিলতা পসরহার
3. স্থানীয় িংেঠগনর তহসবল সদয়া
4. দাতা িংস্থা িরািসর প্রকে বাস্তবায়ন না করা
5. প্রগিক্ট প্রগপািাল ও প্রসতগবদন িহিতর করা
6. র্িা িমগয় প্রকে শুরু ও বাস্তবায়গন পর্যাপ্ত িময় সদয়া
7. দী যগময়াদী প্রকে হাগত সনয়া
8. এলাকার চাসহদাসভসিক প্রকে সনয়া
9. দাতা িংস্থা স্থানীয় িংস্থা ও িু লগভােীগদর মগধয সকান নবষময িাকগব না
দল -০২ এর িু পাসরশমালা:
1. সিসিগিন চািযার িাকা
2. বাসষযক কার্যক্রম প্রসতগবদন
3. সহিাব সনরীক্ষা প্রসতগবদন
4. তিয অসধকার আইন প্রসতপালন করা
5. সবসভন্ন নীসতমালা িাকা, মানব িম্পদ, সিন্ডার, প্রসকউরমযান, সশশু িু রক্ষা ইমারগিসি প্লান ইতযাসদ।

6. সশয়াসরং এবং প্লাসনং িাকা
7. িংস্থার কাগির স্বচ্ছতা ও িবাবসদসহতা িাকা
8. অনু গমাসদত েঠনতন্ত্র িাকা
9. অংশগ্রহণমূ লক ও অসধকার সভসিক দৃ সষ্টভসি
দল -০৩ এর িু পাসরশমালা:
1. এনসিও-সিএিওর মগধয সর্াোগর্াে ও িম্পকয বৃ সদ্ধ করা
2. এনসিও এবং িু শীল িমাি স্থানীয় ইিু যগত ঐকযমগতয সপৌঁগি সর্ৌিভাগব কাি করা
3. িু শীল িমাি, সিএিও সমগল স্থানীয় ইিু যগত প্রশািগনর মগধয মতসবসনময় এবং সনগিগদর মনতকয বৃ সদ্ধ
করা
4. িু শীল িমাি এবং সিএিওগদর কাগির মগধয স্বচ্ছতা ও িবাবসদসহতা (অিযননসতক) সনসিত করা
5. পরস্পগরর প্রসত িোন ও িমমর্যাদার সভসিগত কার্যক্রম পসরচালনা করা
6. পরস্পগরর রািননসতক মতামগতর উপর শ্রদ্ধা সরগখ িহনশীলতার িাগি মত প্রকাশ এবং দলীয়করণ
মুক্ত রাখা।
7. িু শীল িমাগির কার্যক্রগম এনসিওগুগলা অিয িহায়তা প্রদান করগবন
দলীয় উপস্থাপনার সশগষ িমাপনী অসধগবশগন িকল সিলা সিগক আেত নারী সনতৃেণ মগঞ্চ উপগবশন কগরন
এবং িারাসদগনর কমযশালায় প্রাপ্ত তিয ও সশক্ষণ সবষগয় মতামত প্রদান কগরন।
পরবতযী আগলাচনায় ময়মনসিংহ সিলা নােসরক আগন্দালগনর িাধারণ িম্পাদক ইসঞ্জসনয়ার নূ রুল আসমন
কালাম বগলন, ‘উন্নয়ন কমযকাগে র্ারা কাি করগিন তাগদর িমিগয়র িনয আিগকর এই আগয়ািন। আর
এই িমিগয় আমারা আপনাগদর পাগশ আসি।’ িনউগদযাগের িদিয িসচব হাসকম বাবুল বগলন, ‘আমরা
এনসিও বা সিসভল সিািাইসি ওগয়ব িাইগি র্সদ আমাগদর কািগুগলার স্বচ্ছতা বিায় রাখ উসচত। অপগরর
িনয স্বচ্ছতা চাই, সনগিরাও স্বচ্ছ িাকা উসচত।’ সিলা এ এমসবর িদিয সমা াগেল সহাগিন আলাল বগলন,
‘গ্রান্ড বারগেইন ও সলাকালাইগিশন িানার মাধযগম আমাগদর িংেঠন আোমী সদগন িু ন্দর পগি র্াগব এই
প্রতযাশা কসর।’ িনউগদযাে সনত্রগকানার স গলা শযামগলন্দু পাল বগলন, ‘আমার সনত্রগকানায় এই ধরগণর
উগদযাে সনগয় বিগবা, আর এই সবভাে পর্যাগয়র আগলাচনায় আমরা জ্ঞান লাভ করগবা িমৃদ্ধ হগবা।’ এনসিও
স ারাম

র পাবসলক সহলি ময়মনসিংহ অঞ্চগলর আঞ্চসলক বযবস্থাপক সশসশরকুমার রায় বগলন, ‘অগনগকই

কগয়কসি বহুল বযবহৃত শব্দ িম্পগকয আিগক পসরষ্কার ধারণা সপগলা।’
অংশগ্রহগণর িনয ধনযবাদ িানান।
মতামত

সতসন িবাইগক এই কমযশালায়

আদশয পল্লীউন্নয়ন িংস্থার সমাহােদ আব্দু ল হাই বগলন, ‘আিগকর এই ওয়াকযশপ সিগক আমরা িানলাম সর্, স্থানীয়
িমিযার িমাধাগনর িনয সর্ শুধু মাত্র স্থানীয় এনসিও দায়বদ্ধ তা নয়, সিানারাও দায়বদ্ধ।
আদশয িামাসিক প্রেসত িংস্থার সমাহােদ মুস্তাসিম সবল্লাহ বগলন, ‘আইগন বলা
আগি সর্ সকান মানসবক িংকগি সর্খাগন সর্ িংস্থা আগি তাগদর সদগয়ই কাি
করাগত হগব। সকন্তু দাতা িংস্থা িবিময় এই কািসি করগি না। আমাগদর দাবী
হল, সিাি িংেঠন র্ারা এলাকাসভসিক কাি করগি তাগদর দক্ষতা বৃ সদ্ধ কগর
তাগদর মাধযগম কাি করা উসচত।’ সতসন আরও বগলন সর্ স্থানীয় িংেঠগনর
িনেগণর কমযিংস্থাগনর িু গর্াে করা হগল প্রকে সশষ হবার পগরও তারা
সর্গকাগনা িংকগি সরিপি করগত পারগব এমন সক তারা সনগির উগদযাগেও

সমাহােদ মু স্তাসিম সবল্লাহ

কাি করগত পারগবন। এিাড়াও দাতা িংস্থা স্থানীয় িংকগির িাগি িংেসতপূ ণয প্রকে গ্রহণ করার উপগর গুরুত্ব আগরাপ
করার কিা বগলন সতসন।
সপসিসি’র সনবযাহী পসরচালক অঞ্জন কুমার সচসিম বগলন, ‘সিানাররা িমিময়
চায় তাগদর চাসহদা অনু র্ায়ী আমার কাি কসর, সরগপািয সদই। অিচ অগনক
কােিপগত্রর

রমাগয়ি কমাগনা সর্গত পাগর বগল আসম মগন কসর। এগত

কগর িময় বাাঁচগব, আর এই িমগয় আমরা স ল্ড ওয়াকয বা অনয সকান কাগি
আমরা সদগত পারগবা।’ সতসন আরও বগলন সর্ এই কমযশালায় এগিই সতসন
বু গত সপগরগিন এই কিাগুগলা বলার অসধকার তার আগি।

অঞ্জন কুমার সচসিম

িাংবাসদক স্বাধীন সচৌধু রী বগলন, ‘আমাগদর সিানারগদর ঢাকাগত সর্ কাসন্ট্র
অস িগুগলা আগি সিখাগন তারা বাংলা ভাষা বযবহার করগত পাগর। তাহগল
আমাগদর সর্ সিাি সিাি এনসিও আগি তারা িহগি িমিগয়র িু গর্ােিা
পাগব।’
স্বাধীন সচৌধু রী

ময়মনসিংগহর তৃণমূ ল উন্নয়ন িংস্থার খন্দকার

ারুক আহগমদ বগলন, ‘র্খন

ইংগরসি ভাষায় প্রকে আহ্বান করা হয়, তখন সিাি সিাি এনসিওর
অগনগকই তা বু গত পাগর না।’ সতসন বগলন এর
অগনযর িারস্থ হগত হয়। র্ার

গল সিাি এনসিওগদর

গল অিয ও িময় অপচয় হয় এবং প্রগিক্ট

িম্পগকয তাগদর ধারণাও কম িাগক। সতসন মগন কগরন, বাংলায় প্রগিক্ট
সপ্রাগপািাল সলখার বযবস্থা িাকগল স্থানীয় এনসিওর অগনগকই সিগুগলা সপগতা
এবং তাগদর িনয বাস্তবায়নও িহিতর হগতা।

খন্দকার

ারুক আহগমদ

