আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা
রংপুর সবভােীয় কমযশালা
২০ সিগেম্বর ২০১৮, সবেম সরাগকয়া সমলনায়তন, আরসিআরএি, রংপুর
েত ২২ সিগেম্বর ২০১৮ রংপুর সিলার আরসিআরএি এর বেগম ব োকেয়ো মমলনোয়তকন ‘আত্মমর্যাদাশীল
সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা’ শীষযক সদনবযাপী প্রচারণা ও
কমযশালা অনু সিত হয়। কমযশালায় রংপুর সবভাগের ৮সি সিলা সেগক স্থানীয় এনসিও, আইএনসিও প্রসতসনসি,
সিানার িংেঠগনর প্রসতসনসি, পসরগবশবাদী িংেঠন, িাংবাসদক, িরকাসর কমযকতযারা অংশগ্রহণ কগরন।
পসরসচসত পবয িঞ্চালনা কগরন সকাস্ট ট্রাস্ট এর িহকারী পসরচালক সমাস্তফা কামাল আকন্দ। কমযশালাসি
িঞ্চালনার দাসয়ত্ব পালন কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী পসরচালক সরিাউল কসরম সচৌিু রী।
অনু িাগন প্রিান অসতসে সহগিগব উপসস্থত সিগলন এনসিও বুযগরার মহাপসরচালক (অসতসরক্ত িসচব) সক এম
আব্দু ি িালাম। উগবািনী অসিগবশগন আরও উপসস্থত সিগলন আরসিআরএি এর িাগবক পসরচালক মঞ্জু শ্রী
িাহা, সমগট্রাপসলিন সচম্বার এন্ড কমািয রপুগরর িভাপসত সমাহাম্মদ সরসিউল ইিলাম সমলন, স্থানীয় িরকাগরর
উপ পসরচালক সমা. আশরাফুল ইিলাম, অক্সফাগমর শামনাি আহগমদ, আরসিআরএি এর পসরচালক হুমায়ু ন
খাগলদ এবং এিাগবর পসরচালক এগকএম িসিমউসিন।

রংপু র: স্থানীয়করণ সবষয়ক প্রচারণা

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দিনের অধিবেশন শুরু হয়। এরপরই সঞ্চালক সকাস্ট ট্রাগস্টর সনবযাহী
পসরচালক সরিাউল ইিলাম সচৌিু রী দিনের কর্মসূচি বর্ণনা করেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি গ্রান্য
বারগেন এর বিষয়বস্তু এ প্রক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এই গ্রান্ড বারগেনের মূল লক্ষ্য
ছিলো স্থানীয়করণ। তিনি কর্মশালায় আলোচিত গ্রান্ড বারগেন, চার্টার ফরচেইঞ্জ,
ডেভেলপমেন্ট এফেকটিভনেস ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। তিনি

অংশগ্রহণকারিদের নিজেদের উদ্যোগে অনেক কিছু জানতে জানতে বলেন কারন এখনকার এনজিওসিএসওরা নলেজ লিডার না হলে পিছিয়ে পরতে হবে।
তিনি আরো বলেন ঢাকায় ১৯ আগষ্ট ২০১৭ তে একটি সভায় ৩২টি আইএনজিও ও ইউএন সংস্থার
উপস্থিতিতে আমরা আঠারো দফা প্রত্যাশা দিয়েছি। এটা এখানেই শেষ নয়। এই কর্মশালা গুলোর
মাধ্যমে এ দফাগুলো পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হবার সুযোগ আপনাদের কাছে থাকছে। আমরা আশা
করছি এবছরের অক্টোবরের ২০ তারিখে ঢাকায় এবং আগামী বছরের এপ্রিল মাসে আমরা আশা
করি নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকারের সাথে আমরা আবার সমাবেশ করবো।
রেজাউল করিম চৌধুরী রাষ্ট্র, বাজার ও সিভিল সোসাইটি এই ত্রিমাত্রিক উপাদান এর
কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন এই তিনটি অনুষঙ্গ ঠিকমত কাজ করলে সমাজ ভালভাবে
কাজ করবে। সিভিল সোসাইটি-এসজিও রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে তৃতীয় ধারা হিসেবে নিজেরা স্বউদ্যোগী হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
মঞ্জু শ্রী িাহা তার বক্তগবয এনসিও-সিএিও, িরকার ও দাতাগদর মগিয িমন্বগয়র প্রসত গুরুত্ব সদগয় বগলন
িমাগির উন্নয়গন একগে কাি করা ও স্থানীয় এনসিওর স্বক্ষমতা বৃ সির িনয কাি করা িরুরী।
সমগট্রাপসলিন সচম্বার এন্ড কমািয রপুগরর িভাপসত সমাহাম্মদ সরসিউল ইিলাম সমলন তার বক্তগবয বগলন,
‘আত্মমর্যাদা সবষয়ক আিগকর কমযশালার মািযগম আপনারা আোমীগত সদশগক আগরা এসেগয় সনগয় র্াগবন।
আমরা বযবিায়ী িমাি আপনাগদর িহগর্াসেতা কগর র্াগবা।’
স্থানীয় িরকাগরর উপ পসরচালক সমা. আশরাফুল ইিলাম তার বক্তগবয িরকার, এিসিও ও অনযানয িংেঠগনর
প্রিঙ্গ তুগল িবার একিাগে কাি করার উপর গুরুত্ব সদগয় বগলন, কাউগক সপিগন সফগল উন্নয়ন িম্ভব নয়।
সতসন িবাইগক এই কমযশালায় অংশগ্রহগণর আহ্ববান িানান।
অক্সফাগমর কমযকতযা শামনাি আহগমদ আগয়ািক িংেঠনগদর িনযবাদ িাসনগয় বগলন, অক্সফাম িকলগক
িমান মর্যাদাপূ ণয একসি িমাগির িনয কাি করগি। আমরা আত্মমর্যাদাশীল িমাি েঠগনর পাশাপাসশ
জ্ঞানসভসিক সনতৃত্ব েঠগনর কো সচন্তা কসর। এগক্ষগে িু শীল িমাগির ভূ সমকা অগনক।
আরসিআরএি এর পসরচালক হুমায়ু ন খাগলদ স্থানীয়করগণর প্রসত গুরুত্ব সদগয় বগলন, উন্নয়ন এবং স্বক্ষমতা
র্সদ স্থানীয়সভসিক না হয় তাহগল িাতীয় উন্নয়ন কখগনা স্বক্ষম ও িমৃসি লাভ করা িম্ভব হয় না। িািারণত
আইএনসিও ও দাতা িংস্থার িাগে কাি করগত সেগল মিযবতযী বযয় হগয় োগক। এই আগয়ািগন মিযবতযী বযয়
কমাগনার উগদযাে সনয়া হগয়গি। এিা একিা ভাল সদক। র্াগদর িনয এই অেয বরাি তাগদর িনযই সিসি বযয়
করা দরকার। আমাগদর প্রতযাশা উন্নয়ন কমযকাগে স্থানীয় পসরকল্পনাগক গুরুত্ব সদয়া হগব। কারন স্থানীয়
উন্নয়গন স্থানীয় সিিাইন িবগচগয় ভাল হগয় োগক। স্থানীয় িনেণগক িম্পৃ ক্ত করগত পারগল বাংলাগদগশর
বতযমান উন্নয়গনর িারা অবযহত োকগব।

এিাগবর পসরচালক এগকএম িসিমউসিন বগলন, এিসিসি লক্ষযমাোয় এখন একসি গুরুত্বপূ ণয ইিু য। এই
লক্ষমাো অনু র্ায়ী উন্নয়ন কমযকাগন্ড কাউগক বাদ না সদয়ার কো বলগলও সর্ােযতা না োকার অিুহাগত স্থানীয়
িংেঠনগুগলাগক বাদ সদয়া হগে। সকন্তু স্থানীয় এনসিওগুগলা র্গেষ্ট সর্ােযতা িম্পন্ন। সদগশ সর্ ফান্ড আগি
সিখাগন স্থানীয় িংেঠন অগ্রাসিকার পাওয়া উসচত। সতসন স্থানীয় িংেঠগনর দক্ষতা বৃ সির উপর গুরুত্ব আগরাপ
কগর বগলন, স্থানীয় িংেঠগনর দক্ষতা বৃ সি একসদগন হগব না, তাগদর দক্ষতা বৃ সির িনয উগদযাে সনগত হগব।
আর িরকাসর অেয বরাগির সক্ষগেও স্থানীয় িংেঠনগুগলাগক অগ্রাসিকার সদয়া দরকার। এিাড়া স্থানীয় সরগিািয
সমাসবলাইি করার িনয কাি করা দরকার। স্থানীয় ফান্ডগুগলাগক স্থানীয় িংেঠগনর িািযগম খরচ করার িনয
িরকাসর উগদযাে সনয়া সর্গত পাগর। তগব িবগচগয় বড় সবষয় হল, সনি এলাকায় কাি করার সক্ষগে স্থানীয়
িংেঠগনর এক িরগণর অসিকার আগি। আর ফাসন্ডং প্রসয়য়ার কারগন সিাি িংেঠন বসঞ্চত হয়, সিাি
িংেঠনগুগলা বড় িংেঠগনর অনু োমী হগয় র্ায়।
প্রসতবন্ধী ফাউগন্ডশন িভাপসত ও স্থানীয়করণ সবষয়ক রংপুর সবভােীয় কসমসির আহ্বায়ক আকবর সহাগিন
বগলন, এনসিওগদর অগনগকই সিানার সনভযর সকন্তু ফান্ড কগম র্াবার কারগণ এখন সিাি এনসিওগদর অগনক
িমিযা হগে। িরকার ও এনসিও বুযগরা উগদযাে সনগল এর িমিযা িমািান িম্ভব হগব। আর এই কমযশালার
মািযগম সিএিও-এনসিও অগ্রোমী ভূ সমকা রাখগত িক্ষম হগব।
এনসিও বুযগরার মহাপসরচালক (অসতসরক্ত িসচব) সক এম আব্দু ি িালাম বগলন, বাংলাগদশ এখন মিযম আগয়র
সদগশ পরণত হগে সিই সবষয়সি আপনাগদর মগন রাখগত হগব। আমাগদর সিসিসপ সবগড়গি, অেযননসতক উন্নয়ন
হগে, মাতৃমৃতুয সশশুমৃতুয হ্রাি সপগয়গি, সর্গকান িূ চগকই আমাগদর উন্নয় ঘগিগি।‘ সতসন বগলন, খুব কম
িংখযক এনসিওই সবগদশী ফান্ড সনগয় কাি করগি, বাকী এনসিওগুগলার অগনগকই এগদর িাগে কাি কগর।
অগনগকই এনসিওর বতযমান অবস্থা সনগয় আশঙ্কা প্রকাশ করগিন। সকন্তু বতযমান িময় আইসি, সিসিিাল িময়,
এখন আপনারা সনগিরাই সনগিগদর স্বক্ষমতা বৃ সির িনয কাি করগত পাগরন।
তার বক্তগবযর সশগষ সতসন কমযশালার শুভ উগবািন সঘাষণা 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 কার্যয়ম পসরচালন, পািযনার এনসিওগদর কমযদক্ষতা উন্নয়ন
এবং ক্ষসতগ্রস্ত িনেগণর সনকি িবাবসদসহতা।

২. মতামগতর সভন্নতা প্রসত শ্রিা 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 সি।

২. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:


মানসবক কার্যয়ম হগব বাস্তব সভসিক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পািযনারগদর মগিয িু দৃঢ় পসরচালন
িক্ষমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়।

৩. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:


মানসবক কার্যয়ম 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 কমযকাে বাস্তবায়ন িংস্থািমূ গহর ননসতক দাসয়ত্ব।



প্রগয়ািনীয় বযবস্থাপনােত দক্ষতা, সর্ােযতা, িামেযয এবং িম্পগদর প্রাপযতা সনসিত হওয়ার পরই
কার্যয়ম 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 সি করগত হগব।



র্খনই িু গর্াে আিগব মানসবক কমযকাগে এগক িংেঠনগুসল এসিগক অসবগেদ অংশ সহিাগব সবগবচনা
করগত িগচষ্ট োকগব।



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

রািননসতসক দল সনগয় সনগয় আগলাচনায় সপএনএি এ সিয়া (......) বগলন, এনসিওগুগলা এবং সিসভল
সিািাইসি িংেঠনগুগলা রািননসতক আগন্দালন করগতই পাগর। আর রািননসতকরগণর মািযগমও আমরা সর্
উন্নয়ন কমযকাে করসি সিিা করা িম্ভব। এর বাইগর রািনীসতর িাগে আমরা িম্পৃ ক্ত না োকগল অগনক

িরগণর কাি করা র্াগব না। সর্মন একসি সনসদযষ্ট পসরমান আউিস্টযাসন্ডং না োকগল মাইগয়াগয়সিি সরগুগলিসর
অেসরির সরসিগেশন পাওয়া র্ায় না, আবার সরসিগেশন না োকগল মাইগয়াগয়সিি পসরচালনা করা র্াগব
না। তাহগল সিাি িংেঠনগুগলা সকভাগব চসিশ লক্ষ িাকা পর্যন্ত সপৌঁিাগব। এিনয সিএিও প্রসতসনসিগদর
রািননসতক অংশগ্রহণ োকা উসচত।
এর িবাগব সরিাউল কসরম সচৌিু রী বগলন, রািনীসত করা র্াগব সকন্তু রািননসতক দগলর িাগে িম্পৃ ক্ত ো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 িুিুল।
২০১৫ িাগল িাসতিংগঘর 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 সি এবং
িম্পদ সনভযর মানসবক কার্যয়গমর আওতা বৃ সি 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, িাসতিংঘ িংস্থা, সরিয়ি ও সরি
সয়গিন্ট 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 কমযকাগের 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 সি করা
৪. সনয়সমত সবরসতগত পর্যাগলাচনািহ বযবস্থাপনা খরগচর পুনরাবৃ সি হ্রাি করা
৫. সর্ৌে এবং সনরগপক্ষ চাসহদা পর্যাগলাচনা বযবস্থার উন্নয়ন
৬. অংশগ্রহণ প্রসয়য়ায় আমূ ল পসরবতযন: সিিান্ত গ্রহণ প্রসয়য়ায় ক্ষসতগ্রস্ত িনগোিীগক অন্তভুযক্ত করা

৭. দীঘযগময়াদী পসরকল্পনা এবং অেযায়গনর সক্ষগে মানসবক কমযকােগক র্ু ক্ত িহগর্ােীর িংখযা বৃ সি করা
৮. দাতাগদর অেযায়ন বা বরািকৃত তহসবল সকান কমযিূসচর িনয িু সনসদযষ্ট করার চচযা র্োিম্ভব িীসমত করা
৯. প্রসতগবদন প্রগয়ািনীয়তা ও প্রসয়য়াগক িহি এবং িরলীকরণ করা
১০. মানসবক এবং উন্নয়ন িংস্থািমূ গহর মগিয সর্াোগর্াে ও িংগর্াে বৃ সি করা
এ সবষগয় পরবতযীগত িংসক্ষপ্ত আগলাচনা হয়।
সদনািপুগরর আব্দু ল হাসমদ বগলন, আমরা এনসিওর সকই মসহলা সবষয়ক অসিদপ্তর সেগক সনওয়া, সকউ িমাি
সিবা অসিদপ্তর সেগক আবার সকউ এনসিও বুযগরা সেগক সনওয়া । এখগন সকান িরলীকরণ করা র্ায় সকনা,
সর্ আমরা সর্ সকউই উন্নয়ন কমযকাগে এই আগবদনগুগলা করগত পাসর সকনা। িাবাগব শওকত আলী িুিুল
বগলন িরকাগরর তরফ সেগকও সচষ্টা হগে একিা সরসিগেশগনর আওয়ায় িবগুগলা এনসিওগক সনগয় আিার
সচষ্টা চলগি।
লালসমসনরহাি সফিা’র সনবযাহী পসরচালক সফগরািা সবেম
বগলন, র্ারা ফান্ড সদগে প্রকগল্পা হয়গতা ৫ লাখ িাকা,
সকন্তু এই প্রকল্প সভসিগির িনয ওনারা সকাসি িাকার
োসড়গত সভসিি করগত আিগিন। অেচ আমাগদর
কাগরগন্টর ৫০০ িাকাও ওনারা সদগত চান না। এগুগলা
আমাগদর কগষ্টর সবষয়। আবার সিলা পর্যাগয় র্খন সকান
ওয়াকযশি হগে তখন তারা দাসম বযাে সনগে, অনাসরয়াম
সনগয় চগল র্াগে। আবার আমাগদর সক্ষগে বগল ১৫০

সফগরািা সবেম

িাকার মগিয খাওয়াগত হগব, ৩৫ িাকার মগিয সফাল্ডার সদগত হগব। এই িায়োগুগলাগত আমরা অগনক কষ্ট
পাই। আমরা সিাি এনসিওগুগলা প্রশািগনর সলাকিনগদর সদখা উসচত। সরিাউল কসরম সচৌিু রী এই কোগুগলা
র্খন সিানারগদর িাগে আগলাচনা হগব তখন অতযন্ত সবনীতভাগব উগিযখ করার িনয বগলন। শওকত আলী
িুিুল বগলন এই কো বলার িাহি করগত হগল আমাগদর িকল এনসিওগক একতাবন্ধ হগয় অসভন্ন বক্তবয
োকগত হগব।
কুসড়গ্রাগমর িীবীকা এর পসরচালক মাসনক সচৌিু রী বগলন অগনক িময় অগনক সিানাগরর িাগে কাি করার
অগনকসদন পগর সিানারগদর অগনগকই কযাপাসিসি নতসর না হওয়ার অিুহাগত অনয এনসিওগক উন্নয়ন িহগর্ােী
কগরন। তাহগল সর্ স্থানীয় এনসিওর িাগে এতসদন কাি করা হগলা তার কযাপাসিসি সকন নতসর করা হগলা না
এই প্রশ্ন আমাগদর। আর স্থানীয় পর্যাগয় সর্মন বাাঁশ সকনার ভাউচার সদয়া িম্ভব না। তাহগল এ িরগণর
সবষয়গক অদক্ষতা বলা উসচত নয়।

সরিাউল কসরম সচৌিু রী বগলন আমরা িবসকিু ইসতবাচকভাগব সদখগবা। অসভগর্াে বা সদাষারপ কগর আমরা
সকানসকিু অিযন করগত পারগবা না।
নীলফামারীর ইউএিএগির সনবযাহী পসরচালক আলাউিীন আলী বগলন এখাগন িরকারগকও িমৃক্ত করা
হগয়গি। আোমীগত সক িরগণর কমযিূসচ সনয়া হগব সিিা গুরুত্বপুণয। সরিাউল কসরম সচৌিু রী বগলন, আমরা
আপনাগদর কাগি দাতাগদর কগয়কিা প্রসতশ্রুসতর িাগে পসরচয় কসরগয় সদসে। এগুগলা সেগক আপনারা
দাতাগদর িাগে কো বগল আপনাগদর িমািান সবর কগর সনগত পারগবন।
কুসড়গ্রাগমর এএফএসির সনবযাহী প্রিান িাইদা ইয়ািসমন বগলন, তাগদর প্রসতশ্রসত অনু য়ায়ী স্থানীয় িংেঠগনর
চাসহদা আমরা সকভাগব পূ রণ করগবা সিই সকৌশল আমাগদর সচন্তা কগর সবর করগত হগব।
রংপুগরর িীি িংস্থার সনবযাহী পসরচালক িারসে রানী িাহা
বগলন.স্থানীয় এনসিও সর্ অনু ভূসতর িায়ো সেগক করা
হয়, আমরা র্সদ সিানার ও আইএনসিওগদর এিা সবা াগত
পাসর তাহগল মগন হয় আমাগদর মগিয আর সকান েযাপ
োকগব না। এ প্রিগঙ্গ সরিাউল কসরম সচৌিু রী বগলন,
আন্তিযাসতক

িংস্থাগুগলা

স্থানীয়করণ

সবষগয়

অগনক

প্রসতশ্রুসতবি। তগব আচরন পসরবতযগন িময় লােগব।
িারসে রানী িাহা

িাগো নারী প্রেসত িংস্থার সনবযহী পসরচালক িামিু ন নাহার
সমসল বগলন, আমরা র্ারা স্থানীয় এনসিও আসি তারা সিাি
সিাি কািগুগলা সকান সকিু র সবসনমগয় কসর না, দায়বিতার
িায়ো সেগকই কসর। এখাগন সদখা র্ায় ওই কািগুগলার
মগিযই অগনক িরগণর িু গর্াে োগক। আর দাতাগোিীর
িহগর্ােীতা োকগল আমরা আরও সবসশ কাি করগত
পারগবা।
িামিু ন নাহার সমসল

রংপুগরর িযগিার সনবযাহী পসরচালক িরওয়ার িাসমল
খন্দকার বগলন, আমাগদর কগয়কসি সনিওয়াকয আগি, সকন্তু আমাগদর একসি কমন সফারাম দরকার। সিই
িায়োয় সকভাগব আিা র্ায় সিিা সনয় ভাবা উসচত।

চািযার ফর সচইঞ্জ
উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত উিাহ মারুফ।
বরকত উিাহ মারুফ তার সপ্রগিগন্টশগন দাতা িংস্থার ফান্ড সদয়ার কারন ও সকৌশল সনগয় আগলাচনা কগরন।
সিানারগদর ফান্ড সনয়ার বযাপাগর স্থানীয় িংেঠগনর িমমর্যাদা সনসিত করার সবষগয় আগলাচনা করা হয়।
সিানারগদর 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 কমযকাগে িসড়ত উন্নয়নশীল সদশগুগলার এনসিওগুগলার প্রসত িরািসর অেয বরাি বৃ সি 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 িংয়ান্ত সবষয় :
৭. বযাপক প্রাসতিাসনক িহগর্াসেতা এবং দক্ষতা বৃ সি
৮. অংশীদারগদর সবষগয় িনেণ এবং িংবাদ মািযগমর িাগে সর্াোগর্াে
তহসবল কার্যকাসরতা সেগক উন্নয়ন কার্যকাসরতা: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট ট্রাগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত
উিাহ মারুফ।
AID effectiveness to Development Effectiveness এর আগলাচনায় এইি মূ লত দাগনর সেগক সবসশ
বাসণসিযক। সবসভন্ন পর্যাগয়র এনসিওর িনয ইস্তাম্বুল 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 মূ ল কারণ সনগয় কাি



মানব চাসহদা



মানব অসিকার



সট্রকল িাউন



িমতাসভসিক বণ্টন



স্বল্প সময়াদী ফল



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

রংপু র সবভােীয় কমযশালা: দলীয় কাি

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, িাসতিংঘ িংস্থা,
আন্তিযাসতক এনসিও) তাগদর প্রসত সনগিগদর িবাবসদসহ করার িনয আমরা নূ নযতম সক সক করগত পাসর।
এইরূপ একসি সঘাষণা 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 িমৃি করা।
দল -০১ এর িু পাসরশমালা:
1. বাংলা ভাষায়
2. স্থানীয় উন্নয়গন স্থানীয় এনসিও

3. স্থানীয় উন্নয়গনর িনয বরাগির ২৫%
4. অনু দান গ্রহগণর িহিলভযতা
5. সদশীয় অনু দান/ফান্ড NGO বুযগরা সনবন্ধন িাড়া গ্রহগণর িু সবিা
6. NGO-সদর িমতার সভসিগত সদখা
7. সনবন্ধন নবায়গন িসিলতা সনরিন/িহিলভযতা
8. দু নযীসতমুক্ত প্রশািন চাই
9. মূ ল প্লািফময ঐকযবি ও শসক্তশালী হগত হগব
দল -০২ এর িু পাসরশমালা:
ক. উপকারগভােীগদর প্রসত:
1. সকল কাজে সম্পৃক্ত করা
2. স্বেতা সনসিত করা (আসেযক)
3. মূ লযায়ন ও পরীক্ষণ কাগি িম্পৃ ক্ত করা
খ. িরকাগরর প্রসত:
4. িকল তেযাসদ অবসহত করণ
5. অগ্রেসত সনয়সমতভাগব িমা প্রদান
6. মূ লযায়ন ও পরীক্ষগণ িম্পৃ ক্ত করা
7. আইগনর প্রসত শ্রিাশীল হগয় কার্যয়ম বাস্তবায়ন করা
ে. দাতা িংস্থার প্রসত:
8. অনু গমাসদত কার্যয়ম িসঠক িমগয় িম্পাসদত করা
9. িময় মত আসেযক ও অগ্রেসতর প্রসতগবদন দাসখল করা
10. স্বেতা সনসিত করা
11. সর্াোগর্াে সনয়সমত রাখা
দল -০৩ এর িু পাসরশমালা:
1. সিএিও এবং এনসিওগদর িসয়য় তাসলকা প্রস্তুত
2. িম্পকয উন্নয়গন আগলাচনা িভা
3. আহ্বায়ক কসমসি েঠন
4. অংশগ্রহণমূ লক সিিান্ত গ্রহণ

5. স্থানীয় িম্পদ সমাসবলাইসিং
6. স্থানীয় িরকার ও প্রশািগনর কাি িবাবসদসহতা
7. আহ্বায়ক কসমসির স্বেতা ও িবাবসদসহতা

রংপু র: 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।

