
ত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা 
রািশাহী সবভােীয় কমযশালা 

২০ সিগেম্বর ২০১৮, মুনলাইট োগডযন সমলনায়তন, িাগহব বািার, রািশাহী 
েত ২০ সিগেম্বর ২০১৮ রািশাহী সিলার িাগহব বািারস্ত মুনলাইট গার্ডেন সমলনায়তগন ‘আত্মমর্যাদাশীল 

সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা’ শীষযক সদনবযাপী প্রচারণা ও 

কমযশালা অনুসিত হয়। কমযশালায় রািশাহী সবভাগের ৮সট  সিলা সেগক স্থানীয় এনসিও, আইএনসিও 

প্রসতসনসি, সডানার িংেঠগনর প্রসতসনসি, পসরগবশবাদী িংেঠন, িাংবাসদক, িরকাসর কমযকতযারা এবং 

িনপ্রসতসনসিরা অংশগ্রহণ কগরন। পসরসচসত পবয িঞ্চালনা কগরন সকাস্ট ট্রাস্ট এর িহকারী পসরচালক সমাস্তফা 

কামাল আকন্দ। কমযশালাসট িঞ্চালনার দাসয়ত্ব পালন কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী পসরচালক সরিাউল 

ইিলাম সচৌিুরী। 

অনুিাগন প্রিান অসতসে 

সহগিগব উপসস্থত সিগলন 

রািশাহী িদর আিগনর 

িংিদ িদিয ফিগল 

সহাগিন বাদশা। মগঞ্চ 

উপসবষ্ট সিগলন এডাগবর 

পসরচালক এগকএম 

িসিমউসিন, এডাব 

রািশাহী আঞ্চগলর 

িমন্বয়কারী সক এম 

ওবায়দুর রহমান িুগয়ল, 

বগরন্দ্র উন্নয়ন প্রগচষ্টার 

সনবযাহী পসরচালক ফগয়িুল্লাহ সচৌিুরী,  এফএনসবর প্রসতসনসি এগকএম িাসহদুল ইিলাম, অক্সফাম কমযকতযা 

িুমন দাি, সিলা মসহলা পসরষদ িভাপসত কল্পনা রায়। 

িা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 প্রক্ষাপট বণযনা কগরন। সতসন বগলন এই গ্রান্ড বারগেগনর মূল লক্ষয সিগলা স্থানীয়করণ। সতসন 

কমযশালায় আগলাসচত সবষয়গুসল সনগয় প্রােসমক আগলাচনা কগরন। কমযশালায় গ্রান্ড বারগেন, চাটযার ফরগচইঞ্জ, 

সডগভলপগমন্ট এগফকসটভগনি ইতযাসদ সবষগয় িারণা সদয়ার সচষ্টা করা হগব এবং অংশগ্রহণকাসরগদর সনগিগদর 

উগদযাগে অগনক সকিু িানগত হগব। সতসন আরও রু্ক্ত কগরন এখনকার এনসিও-সিএিওরা নগলি সলডার না 

হগল সপসিগয় পরগব।  

রািশাহী: স্থানীয়করণ সবষয়ক প্রচারণা 



সরিাউল কসরম সচৌিুরী রাষ্ট্র, বািার ও সিসভল সিািাইসট 

এই  সিমাসিক উপাদান এর কার্যপ্রণালী বযাখযা কগরন। 

সতসন বগলন এই সতনসট অনুষঙ্গ সঠকমত কাি করগল 

িমাি ভালভাগব কাি করগব। সিসভল সিািাইসট-এিসিও 

রাষ্ট্র ও বািাগরর বাইগর তৃতীয় িারা সহগিগব সনগিরা স্ব-

উগদযােী হগয় কাি কগর র্াগেন।  

প্রিান অসতসের বক্তগবয মাননীয় িংিদ িদিয িংিদ 

ফিগল সহাগিন বাদশা বগলন, ‘আমাগদর নােসরক িমাি 

িমাগির ইসতবাচক ভূসমকার সক্ষগি কার্যকর ভূসমকা রাখগি, তাগদরগক আমরা রাষ্ট্রীয়ভাগব িহায়তা করার সচষ্টা 

করসি। এই সবষয়গুগলা আিগক িমাগি বযাপকভাগব আগলাচনা করা উসচত। আসম আপনাগদর এই উগদযাগে 

মতামত েঠগনর সক্ষগি এবং তা িুসনসদযষ্ট করার সক্ষগি আসম ভূসমকা রাখগবা।  

এফএনসবর প্রসতসনসি এগকএম িাসহদুল ইিলাম বগলন 

মিযম আগয়র সদগশ উন্নীত হবার প্রসিয়ায় োকার কারগন 

এনসিও সিক্টর এক িরগণর বািার িমূ্মসখন হগে। িবার 

িসম্মসলত প্রগচষ্টায় এনসিওগুগলা সর্ন র্গেষ্ট ফান্ড পায় 

সিই বযবস্থা আমরা করগত পাসর। একটা সদশ উন্নত 

করগত হগল িরকার একা পারগব না। িরাকার, এনসিও 

এবং পাবসলক সিক্টর একসিত হগলই উন্নয়ন িম্ভব হগব।’ 

এডাগবর পসরচালক এগকএম িসিমউসিন বগলন. ‘বারগেন সিখাগন হয় সর্খাগন িবসকিু সঠকঠাকভাগব চলগি 

না। আর সলাকালাইগিশন সনগয় আগলাচনা হগে তার মাগন হে বাংলাগদগশ সর্ ফান্ড আগি তা সলাকালাইজ ড 

করগত হগব।’ সতসন আরও বগলন. এিসডসি লক্ষযমািায় উন্নয়ন কমযকাগন্ড কাউগক বাদ না সদয়ার কো বলগলও 

সর্ােযতা না োকার অিুহাগত তাগদর বাদ সদয়া হগে। সকন্তু স্থানীয় এনসিওগুগলা র্গেষ্ট সর্ােযতা ি্পনন্ন। 

সদগশ সর্ ফান্ড আগি সিখাগন স্থানীয় িংেঠন অগ্রাসিকার পাওয়া উসচত। সতসন স্থানীয় িংেঠগনর দক্ষতা বৃসির 

উপর গুরুত্ব আগরাপ কগর বগলন, স্থানীয় িংেঠগনর দক্ষতা বৃসি একসদগন হগব না, তাগদর দক্ষতা বৃসির িনয 

উগদযাে সনগত হগব। দাতা িংস্থার আউটস্টযাসন্ডং এর পসরমাগন সবসশ হবার কারগণ অগনক কাি সিাট িংেঠন 

পাগে না, ফগল স্থানীয়করণ বাাঁিাগ্রস্ত হগে। আর এর ফগল সিাট অগনক িংেঠন মূলত উন্নয়ন িহগর্ােী না 

হগয় িাব-কন্ডাসক্টং এর কাি কগর। আর এর ফগল বড় িংেঠগনর অিঃস্থন সহগিগব সিাট িংেঠনগুগলা কাি 

করগি। অবস্থার পসরবতযন করগত সিাট িংেঠগনর সেগক এই আগলাচনা, দাসব-দাওয়াটা আিা উসচত।  

অক্সফাম এর প্রকল্প কমযকতযা িুমন দাি বগলন, ‘গ্রান্ড বারগেই এর একসট মূল িারা হগলা স্থানীয়করণ। 

অক্সফাময ননসতক ভাগব এই চাটযাগর স্বাক্ষর কগরগি। ননসতক সর্ দায়বিতা আগি সিসট বাস্তবায়গনর দাসয়ত্ব 

িাংিদ ফিগল সহাগিন বাদশা 

এগকএম িাসহদুল ইিলাম 



আমাগদর। সতমসন চাটযার ফর সচইঞ্জ বাস্তবায়গন সলাবালসল সবশ সকিু প্রয়াি হাগত সনগয়গি। এগুগলা আমরা 

প্রকল্প বলগত চাই না, এটা আমাগদর এক িরগণর প্রয়াি। ’ সতসন আরও বগলন, বাংলাগদশিহ সবশ কগয়কসট 

সদগশ অক্সফাম সচষ্টা কগর র্াগে সকভাগব ফান্ড স্থানীয় িংেঠগনর কাগি সদয়া র্ায় তার িনয কাি কগর র্াগে। 

আর অসভন্ন লক্ষয হবার কারগণ সকাস্ট ট্রাগস্টর িাগেই আটসট সবভােীয় কমযশালা ও পররতযীগত িাতীয় পর্যাগয় 

আগলাচনা হগব।’ 

বগরন্দ্র উন্নয়ন প্রগচষ্টার পসরচালক এবং স্থানীয়করণ সবষয়ক রািশাহী সবভােীয় কসমসটর আহ্বায়ক ফগয়িুল্লাহ 

সচৌিুরী স্থানীয় এনসিওগুগলার সটগক োকা সনগয় প্রশ্ন কগর তার বক্তগবয স্থানীয় িংেঠনগুগলা তহসবল িংগ্রগহর 

রািনীসত না বুঝগল তারা সপসিগয় পরগব বগল মত প্রকাশ কগরন।  

প্রাসম্ভক আগলাচনার পগর মূল কমযশালার উপস্থাপনা শুরু হয়। প্রেমগনই সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকাসর পসরচালক 

শওকত আলী টুটুল কমযশালার নীসতমালা ও মুলযগবাি উপস্থাপনা কগরন।  

অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা:  

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

অংশীদাসরত্ব নীসতমালার সভসি: 

১. ননসতক দাসয়ত্বগবাি সেগক মানসবক িহায়তা কার্যিম পসরচালন, পাটযনার এনসিওগদর কমযদক্ষতা উন্নয়ন 

এবং ক্ষসতগ্রস্ত িনেগণর সনকট িবাবসদসহতা।  

২. মতামগতর সভন্নতা প্রসত শ্রিা প্রদশযন, এগুসলগক ি্পনদ 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 বৃসি। 

২. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:  

 মানসবক কার্যিম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পাটযনারগদর মগিয িুদৃঢ় পসরচালন 

িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়। 

৩. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:  



 মানসবক কার্যিম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পাটযনারগদর 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 ি্পনগদর প্রাপযতা সনসিত হওয়ার পরই 

কার্যিম শুরু করগত হগব।  

 এিব প্রসতশ্রুসতর অপবযবহার িাসবযকভাগব প্রসতগরাগির িনয িংেঠনগুগলা িদা িগচষ্ট োকগব।  

৫. ি্ূপনরক মগনাভাব:  

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

পসরপূরক সহিাগব কাি করগব।  

 স্থানীয় পর্যাগয়র দক্ষতা অনযতম একসট ি্পনদ র্া নতসর ও বৃসি করগত হগব।  

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

করগত িগচষ্ট োকগব।  

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

রািননসতসক দল সনগয় সনগয় আগলাচনায় সপএনএি এ সিয়া বগলন, এনসিওগুগলা এবং সিসভল সিািাইসট 

িংেঠনগুগলা রািননসতক আগন্দালন করগতই পাগর। আর রািননসতকরগণর মািযগমও আমরা সর্ উন্নয়ন 

কমযকাণ্ড করসি সিটা করা িম্ভব। এর বাইগর রািনীসতর িাগে আমরা ি্ৃপনক্ত না োকগল অগনক িরগণর কাি 

করা র্াগব না। সর্মন একসট সনসদযষ্ট পসরমান আউটস্টযাসন্ডং না োকগল মাইগিাগিসডট সরগুগলটসর অেসরটর 

সরসিগেশন পাওয়া র্ায় না, আবার সরসিগেশন না োকগল মাইগিাগিসডট পসরচালনা করা র্াগব না। তাহগল 

সিাট িংেঠনগুগলা সকভাগব চসল্লশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সপৌঁিাগব। এিনয সিএিও প্রসতসনসিগদর রািননসতক 

অংশগ্রহণ োকা উসচত। 

এর িবাগব সরিাউল কসরম সচৌিুরী বগলন, রািনীসত করা র্াগব সকন্তু রািননসতক দগলর িাগে ি্ৃপনক্ত োকা 

র্াগব না। আমরা সকান দলীয় এগিন্ট নই। আমরা িমতার িনয রািনীসত করসি, আমরা িামাসিক 

নযায়সবচাগরর রািনীসত করসি, মানবাসিকার সনগয় আগলাচনা করসি। সকন্তু আমরা সকান দগলর সলাক নই।  

  



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

২০১৫ িাগল িাসতিংগের মহািসচব কতৃযক মানসবক 

অেযায়ন সবষয়ক উচ্চ পর্যাগয়র পযাগনল সনগয়াে সদওয়া হয় 

“Too Important to Fail: Addressing the 

Humanitarian Financing Gap” র্ার অনযতম 

িুপাসরশ সিল িংকটকালীন অবস্থা সমাকাগবলায় 

প্রগয়ািনীয় প্রস্তুসত, দুগর্যাে প্রশমন ও হ্রাি কগল্প সবসনগয়াে 

বৃসি এবং ি্পনদ সনভযর মানসবক কার্যিগমর আওতা বৃসি 

করার  সবশ্ববযাপী মানসবক চাসহদার পসরমাণ হ্রাি করা। 

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

এিকল িুপাসরশমালা বাস্তবায়গনর উগিগশয ৩৫সটর অসিক দাতা িংস্থা, িাসতিংে িংস্থা, সরডিি ও সরড 

সিগিন্ট মুভগমন্ট, আন্তিযাসতক এনসিও সনগিগদর একসট িমগঝাতা চুসক্ত স্বাক্ষর কগর র্ার নাম “Grznd 

Bargain”। WHS িগম্মলগন গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বিহকাগর আগলাসচত হয় এবং WHS আউটকাম প্রসতগবদগন 

এসট রু্ক্ত হয়। 

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

কমযগরাগতর আওতায় ৫২ সট অঙ্গীকার বা প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়গন গ্রান্ড বাগেযইন িমগঝাতা 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 বৃসি করা 

৪. সনয়সমত সবরসতগত পর্যাগলাচনািহ বযবস্থাপনা খরগচর পুনরাবৃসি হ্রাি করা 

৫. সর্ৌে এবং সনরগপক্ষ চাসহদা পর্যাগলাচনা বযবস্থার উন্নয়ন 

৬. অংশগ্রহণ প্রসিয়ায় আমূল পসরবতযন: সিিান্ত গ্রহণ প্রসিয়ায় ক্ষসতগ্রস্ত িনগোিীগক অন্তভুযক্ত করা 

৭. দীেযগময়াদী পসরকল্পনা এবং অেযায়গনর সক্ষগি মানসবক কমযকাণ্ডগক রু্ক্ত িহগর্ােীর িংখযা বৃসি করা 

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

রািশাহী শওকত আলী টুটুল 



৯. প্রসতগবদন প্রগয়ািনীয়তা ও প্রসিয়াগক িহি এবং িরলীকরণ করা 

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

এ সবষগয় পরবতযীগত িংসক্ষপ্ত আগলাচনা হয়।  

আভাগির বাশার বগলন, সলাকাল এনসিওর িনয অগনক শতয সদয়া হয় সর্গুগলা আিগল পালন করা িম্ভব হয় 

না। িবাগব সরিাউল কসরম সচৌিুরী বগলন এসট গ্রান্ড বারগেইগনও আগি। ২০১৭ এ আমরা এটা সনগয় কো 

বগলসি। স্থানীয়ভাগব সকান এনসিও নতসর হগল, এবং সিই এনসিওর সলডাগরর বাসড় সিই এলাকাগতই হগল 

সিসট স্থানীয় এিসিও এবং ওই এলাকায় কাি করগত হগল শতয পূরণ করগত না পারগলও সিই এনসিওগক 

কাি সদয়া উসচত।  

SNKS এর নিরুল বগলন, সিাট িংেঠনগুগলার িক্ষমতা না োকায় অগনক আন্তিযাসতক ও বড় িংেঠন 

সনগিরাই তহসবল িংগ্রহ ও িগবযাচ্চ পসরমান খরচ কগর োগকন। তাই িক্ষমতার প্রগশ্ন অগনক সিাট িংেঠন 

হাসরগয় র্াগে। এটা সক নীসতেতভাগব সিিান্ত সনর্া র্ায় সর্, সিাট িংেঠনগুগলার িক্ষমতা বৃসির িনয 

িহগর্ােীতা বড় িংেঠনগুগলা সেগক িহগর্াসেতা পাগব। সরিউল কসরম সচৌিুরী বগলন, িক্ষমতা আগপসক্ষক। 

সর্মন আন্তিযাসতক এনসিও বগল োগক স্থানীয় এনসিওর ইংগরিী ভাষার বযবহাগর দুবযলতা আগি সকন্তু অনয 

সদক সেগক সেগক সদখগল আন্তরিযাসতক িংস্থার বাংলাগদগশর স্থানীয় পর্যাগয় কাি করগত বাংলায় দুবযলতা 

আগি। অনযসদগক সহিাব রক্ষার দক্ষতা সেগক িবাবসদসহতা, দাসয়ত্বশীলতা ও দায়বিতা গুরুত্বপূণয। িুতরাং 

আপনাগদর স্বক্ষমতা হগলা আপসন স্থানীয়, আপনার িনিংগর্াগের ক্ষমতা আগি এগুগলা। 

চাটযার ফর সচইঞ্জ  

উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর ি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। চাটযার ফর সচইঞ্জ এ ৪৩সট সদগশর ১৫০ সট দাতা িংস্থা ৮সট প্রসতশ্রসতগত স্বাক্ষর কগরগি। 

সিগুগলা হল। 

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

২. অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা পুন-সনসিত করা 

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

৪. স্থানীয় দক্ষতাগক সিাট কগর সদখার প্রবণতা বন্ধ করা 

৫. সদশীয় িংস্থা ও প্রসতিাগনর গুরুগত্বর উপর সিার সদওয়া  



৬. িাব কন্ট্রাকসটং িংিান্ত সবষয় : 

৭. বযাপক প্রাসতিাসনক িহগর্াসেতা এবং দক্ষতা বৃসি  

৮. অংশীদারগদর সবষগয় িনেণ এবং িংবাদ মািযগমর িাগে সর্াোগর্াে 

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

উল্লাহ মারুফ। 

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

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

আমরা একটা 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 ডাউন   িমতাসভসিক বণ্টন  
 স্বল্প সময়াদী ফল   দীেযগময়াদী 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 সতনসট দগল ভাে করা হয় র্াগত তারা আগলাচনা কগর সনম্নসলসখত সতনসট সবষগয় 

সনগিগদর মতামত ও প্রতযাশা তুগল িরগত পাগরন।  

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

িাসতিংে িংস্থা, আন্তিযাসতক এনসিও এবং িগবযাপসর িরকাগর সনকট আমাগদর সক সক প্রতযাশা আগি, তা 

সনগিগদর দগল আগলাচনা কগর একটা 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 কানুগনর 

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

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

এইরূপ একসট সোষণা পি নতসর করা। এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আরও উন্নয়ন করা। 

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

িমগঝাতা সভসিক তাসলকা নতসর করা এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আরও িমৃি করা। 

দল -০১ এর িুপাসরশমালা: 

1. এলাকার কাি এলাকার স্থানীয় এনসিওগক প্রদান করা এবং তাগদর দ্বারা বাস্তবায়ন করা 

2. িংস্থািমূগহর মগিয ি্ৃপনক্ততা এবং নীসতমালায় একাত্মতা । প্রগয়ািগন সর্াোগর্াগের অভার একসট 

বড় িমিযা। 

3. করস্পগন্ডি িমূহ প্রঞ্জল বাংলা ভাষায় সলখা ও বাস্তবায়ন 

4. প্রকল্পিমূহ দীেযগময়াগদ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা 

5. কময এলাকায় সডানারগদর মগিয িমিয় িািন 

6. স্থানীয় NGO সদর ফান্ড বাস্তবায়গনর িময় দক্ষতা বৃসির সক্ষগি িহগর্াসেতা প্রদান 

7. সডানারগদর প্রকল্প গ্রহগণর সক্ষগি স্থানীয় NGO  প্রসতসনসিগদর অংশগ্রহণ 

8. িরকারী প্রকগল্পর সক্ষগি চাাঁদাবািী ও তদসবর বন্ধ করা 

9. একসট প্রকগল্পর মিয সদগয়ই িনগোিীর চাসহদা সভসিক িকল কাি করগত সদয়া।  

10. িাবকনট্রাক্ট প্রো বন্ধ করা 

11. িনেগণর চাসহদা অনুর্ায়ী সবসভন্ন সিক্টগর প্রসশক্ষণ প্রদাণ করা। 

দল -০২ এর িুপাসরশমালা: 

1. প্রাসতিাসনক সিসটগিন চাটযার প্রকাশ 

2. কমযিূসচ ি্পনগকয সবস্তাসরতভাগব িকগলর িনয প্রকাশ করা 

3. প্রসতসট কমযিূসচগত িংসিষ্ট িবাইগক ি্ৃপনক্ত করা 

4. প্রকল্প/কমযিূসচ গ্রহগণর িময় উপকারগভােীগক ি্ৃপনক্ত করা 

রািশাহী সবভােীয় কমযশালা : দলীয় কাি   



5. প্রকল্প/কমযিূসচর প্রসতগবদন/মূলযায়ন স্ব-উগদযাগে প্রকাশ করা 

6.  িনতার মঞ্চ বা িনতার মুগখামুখী আগয়ািন করা 

7. প্রকল্প/কমযিূসচর উনু্মক্ত বাগিট প্রকাশ করা। 

দল -০৩ এর িুপাসরশমালা: 

1. কার্যিম প্রণয়গন িকলগক অন্তভূযক্ত করা (সর্মন সপসপ নতসর) 

2. স্থানীয় ইিুযগত িবাইগক ি্ৃপনক্ত করা 

3. িমতাসভসিক একসট কনগিাসটয়াম - National NGO, স্থানীয় NGO এলাকা সনিযারণ। INGO, 

NNGO, LNGO সদর সরাল সনিযারন করা। 

4. স্থানীয় এনসিওগদর প্রসত সনসতবাচক দৃষ্টভসঙ্গ পসরবতযন করগত হগব (প্রশািন, INGO, NNGO) 

5. স্থানীয় এনসিওগদর Vendor  সহগিগব সচসিত না কগর উন্নয়ন অংশীদার সহগিগব ভাবা। 

6. বযাবিায়ীগদর অনুদান ও িামাসিক কমযিূসচ (সিএিআর) স্থানীয় এনসিওগদর মািযগম বাস্তবায়ন 

7. অভযন্তরীন েণতন্ত্র নতরী করা (স্থানীয় ও িাতীয়) 

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 কমযশালাসটর সশষ হয়। 

 

 

মতামত 

অক্সফাগমর প্রকল্প পসরচালক িুমন দাি বগলন, স্থানীয় 

িংেঠনগুগলা সর্ন মানবাসিকার িংকগট দ্রুত সরিপি 

করগত পাগর তার িনয তাগদর স্বক্ষমতা বাড়াগনার িনয 

দাতা িংস্থাগুগলা প্রসতশ্রুসত সদগয়গি সর্ তারা ২৫% অেয 

িরািসর স্থানীয় িংেঠনগক সদগব। গ্রান্ড বারগেইন এবং 

চাটযার ফর সচইঞ্জ এর স্বাক্ষরকারী িংেঠন সহগিগব 

অক্সফাম িারা সবগশ্ব সবশ কগয়কসট কার্যিম হাগত 

সনগয়গি। তার মগিয একসট হগলা Empowering Local & 

রািশাহী িমাপনী অসিগবশন 

িুমন দাি 



National Humanitarian actor. এই প্রকগল্পর আওতায় অক্সফাময সচষ্টা করগি গ্রান্ড বারগেইন ও চাটযার 

ফর সচইঞ্জ এ স্বাক্ষারকারী িংেঠনগুগলাগক সকভাগব সরিপি করা র্ায় তার িনয সকাস্ট ট্রাস্ট এর িাগে 

সদশবযাপী স্থানীয়করণ ও গ্রান্ড বারগেইন সনগয় প্রচারাসভর্ান করগি। র্ার ফগল স্থানীয় পর্যায় সেগক স্থানীয়করণ 

সবষগয় এক িরগণর চাসহদা নতসর হগব। ফগল স্বাক্ষরকী িংেঠনগুগলা আরও সবসশ দায়বি হগব একই িাগে 

স্থানীয় িংেঠনগুগলা আত্মমরর্াদা সনগয় কাি করগত পারগব। 

এডাগবর পসরচালক এগকএম িসিমউসিন বগলন, 

িংেঠন সিাট সহাক বড় সহাক তার এলাকার প্রসত 

দায়বিতা কতটা সিটাই িবগচগয় গুরুত্বপূণয। এটাই 

একটা বড় কযাপাসিসট। বাইগরর িংস্থা র্খন সকান কাি 

করগত এখাগন আগি, এখানকার িনেগণর প্রসত তার 

সকন্তু এক িরগণর দায়বিতা োগক। কারন স্থানীয় িংস্থা  

স্থানীয় িনেগণর প্রসত দায়বি তাই আন্তিযাসতক 

িংস্থারও এক িরগণর দায়বিতা সনগয় কাি করগত 

হগব। তাই িরকাগরর সর্ সমটাসনিম আগি সিগুগলাগক আরও শসক্তশালী করগত হগব। একাগনও আমাগদর 

িসম্মসলত শসক্তর প্রগয়ািন আগি। িরকাগরর িাগে এক িরগণর বারগেইগন সর্গত হগব। িরকার আমাগদরগক 

সর্ভাগব সরগুগলট করগি সিভাগব আন্তিযাসতক এনসিওর এসট োকা দরকার। আগরকসট সবষয় হগলা, আমার 

সদগশর স্থানীয় িংেঠন র্ত কম খরগচ সকান কাি করগত পাগর সিসট র্সদ বাইগরর সলাক সদগয় করাগত চাই 

তাহগল স্বাভাসবকভাগবই খরচ সবগড় র্াগব। আন্তিযাসতক িংেঠনগুগলা সকৌশলেত কাি করগত পাগর, 

োইনলাইন বা িাগপাটয সদগত পাগর সকন্তু অপাগরশগনর 

কািগুগলা স্থানীয় পর্যাগয় োকা দরকার। সিগক্ষগি কম 

খরগচ অগনক সবসশ মানুগষর কাগি সিবা প্রদান িম্ভব 

হগব।  

সিরািেগঞ্জর মানব মুসক্ত িংস্থার সমাহাম্মদ সমাতাহার 

সহাগিন এনসিও ও দাতা িংস্থার পাটযারসশপ চুসক্তর কো 

উগল্লখ কগর বগলন, এই কােগির সবষয়গুসল আরও স্পষ্ট 

হওয়া ও প্রচার করা দরকার। কারন অগনকই এ সবষগয় 

িাগন না বা কতটুকুই বাস্তবায়ন করগত পারগব সি 

সবষগয় িারণা োগক না। সর্মন আইএনসিও সপ্রাগপািাল 

আহ্বান করার পগর, প্রগপািাল িমা সদয়া, সিটার ভুল 

িংগশািন করা ইতযাসদ আগলাচনায় ৫/৬ মাি চগল র্ায়। 

সদখা র্ায় সর্ সপ্রক্ষাপগট প্রগপািাল সদয়া হগয়গি সিসট 

এগকএম িসিমউসিন 

সমাহাম্মদ সমাতাহার সহাগিন 

সমাহনা  



আর সবদযমান সনই। হয়গতা র্ার িনয কািসট করার কো সি হয়গতা এর মগিযই ক্ষসতগ্রস্ত হগয় সেগি। আর 

একসট সবষগয় স্থানীয় কাি করগত হগল স্থানীয় িনেণ সক চায় সিটাগক গুরুত্ব সদয়া উসচত।  

সদগনর আগলার সমাহনা বগলন, আসম সহিড় িনগোিী সনগয় কাি করসি। অনয সকউ এই সবষগয় কাি করগল 

সি পুগরাপুসর বুঝগব না। আসম তাগদর িমমনা একিন হওয়ায় আমার িনগোিীর িনয সক করা দরকার সিসট 

আসমই ভাল বুঝগবা।   

সস্বোগিবী বহুমুখী মসহলা িমাি কলযাণ িসমসত 

(এিসবএমএিএি) এর সনবযাহী পসরচালক ও রািশাহী 

সিলার এডাগবর সচয়ারমযান  নূর-এ িান্নাত দাতা িংস্থার 

িাবাসদসহতা সনসিতকরগণ বগলন, দাতাগদর শতয সমগন 

আমরা সপ্রাগপািাল সদই, সকন্তু আমাগদর সকান কো বলার 

িায়ো োগক না। আবার অগনকিময় সপ্রাগপািাল 

সরগকশগনর সচসঠটাও আমরা পাই না। সক কারগণ বাদ সদয়া 

হগলা সিটাও িানগত পাসর না। আমাগদর কাগি সর্মন স্বেতা আশা কগরন, সতমসন তাগদরও সকিু স্বেতা 

োকা উসচত। আমাগদর কাি ও সহগিব তারা র্াচাই করগি সকন্তু তাগদর সকানসকিুই আমরা িানগত পারসি না। 

আর িরািসর সডানারগদর িাগে আমাগদর সতমন সর্াোগর্াে করার িুগর্াে োগক না বলগলই চগল। মিযস্থ সকান 

িংেঠন োগক। এিায়োয় আমার মগন হয় স্বেতা োকা উসচত।  

পাবনার িাসেয়া কণযফূলী িমািকলযাণ িংস্থার প্রিান 

সনবাহী সমাহাম্মদ আবু্দল লসতফ, দাতা িংস্থার 

িবাবসদসহতা সনসিত করগণ আগে সলাকাল িংস্থার স্বেতা 

বিায় সরগখ, স্থানীয় চাসহদার প্রসত নির সরগখ তাগদর 

িাগে বারগেইন করা দরকার। অগনক সক্ষগি অপ্রয়িনীয় 

প্রকল্প চাসপগয় সদয়ার সচষ্টা করা হয়। মিযবতযী এনসিওর 

িাগে কো বলার সচগয় িরািসর দাতা িংস্থার িাগে আলাপ 

আগলাচন করগত পারগল এই িমিযার কগম আিগব।  

 বগরন্দ্র উন্নয়ন প্রগচষ্টার সনবযাহী পসরচালক ফগয়িুল্লাহ 

সচৌিুরী, আন্তুিযাসতক  এনসিও বা উন্নয়ন িহগর্ােী র্ারা 

আগিন তাগদর িবাবসদসহতা সনসিত করার িনয সদশীয় বা 

রাষ্ট্রীয় ভাগব সকান সকৌশল োকা দরকার। সকন্তু আমাগদর 

সদগশ এসট অনুপসস্থত। এসট রাষ্ট্র করগব তগব এর িনয 

দাতা গ্রহীতাগদর স্বেতা ও একতা রাষ্ট্রগক চাপ সদগয় এই 

ফগয়িুল্লাহ সচৌিুরী 

নূর-এ িান্নাত  

আবু্দল লসতফ  



কািসট করগত পারগব। রাষ্ট্রগক তহসবল িগবযাচ্চ কার্যকর করার িনয দাতা ও গ্রহীতার মগিয এক িরগণর 

নীসতমালা নতসর করগত হগব।  

চাপাইনবাবেঞ্জ সিলার প্রদীপ্ত মানব কযালযণ িংস্থার সনবযহী 

পসরচালক সতৌসহদা খাতুন কমলা বগলন, সিাট এনসিও 

হবার কারগণ আমরা আন্তিযাসতক িংস্থার কাগি সহিাব 

চাওয়ার সক্ষগি ভাগয়র মগিয োসক। সকন্তু আমাগদর র্সদ 

একটা সফারাম োগক সিখাগন আমরা আন্তিযাসতক িংস্থার 

কাগি িাবাবসদসততা চাইগত পাসর। মূল টাকা আিগল 

কতটাকা সিটা িানার অসিকার আমাগদর আগি। 

আন্তিযাসতক িংস্থাগুগলা িরকারও অনুমসত সনগয়ই এখাগন 

আগিন। সিগক্ষগি িরকাগররও এ িংিান্ত সবষগয় সবস্তাসরত সরগপাটয সনয়ার প্রগয়ািন আগি বগল মগন হয়। 

এগুগলা সনসিত করগত পারগল স্বেতা োকগব। সর্মন অগনক সক্ষগি তহসবগলর একটা অংশ সকগট সনয়া হয় 

র্ার ফগল কাি করগত িমিযা হয়। আর িরকারও অগনক কাি এনসিওগদর মািযগম কগর োগকন সকন্তু সিই 

মর্যাদাটা আমরা পাই না। আমরা ঐকযবি হগল সিই মর্যাদাপূণয িায়োয় আিগত পারগবা বগল মগন কসর। আর 

আিগক আমরা সডানারগদর স্বাক্ষর করা সর্ প্রসতশ্রসত সদগখসি সিগুগলা সনগয় আমরা সডানারগদর িাগে কো 

বলগবা এবং এই অনুর্াই কাি করার কো বলগবা।  

 

সতৌসহদা খাতুন কমলা 


