
wdwi‡q Avb‡Z n‡e üZ †MŠie
gvbweK Kg©m~wP Ges Dbœq‡b 
mgvb Askx`vi wmGmI/GbwRI



আ"ময%াদাপূণ% নাগিরক সমাজ ও এনিজও ঐক5 6তিরর 8চারণা এিগেয় <নওয়া
এক= মানিবক ও গণতাি?ক সমাজ গঠেনর পেA দাঁড়ােনা
D5াE বারেগইেনর আেলােক Hানীয়করণ ও জবাবিদিহতা 6তিরেত Hানীয়
সংগঠনLিলেক 6তির হেত সাহায5 করা

Avgv‡`i 
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বাংলােদেশ জাতীয় ও -ানীয় এনিজও, িসএসও
2নটওয়াক5 সমূেহর মেধ; নূ;নতম িকছু লে>;

সম?য় সাধেনর জন; গঠন করা হেয়েছ
বাংলােদশ িসএসও-এনিজও সম/য় 1ি2য়া

BিতিCত 2নটওয়াক5 সমূেহর অনানুCািনক
সহেযািগতা ও সংহিত িনেয় একF BিGয়া
িহেসেব কাজ কের যােব
বাংলােদশ িসএসও-এনিজও সম/য় 1ি2য়া



বাংলােদেশ চলমান 2বশ কেয়কF
IJKপূণ5 BিGয়া 2যমন উOয়ন
সহায়তার -ানীয়করণ কম5সূিচ, 
উOয়ন কায5কািরতায় নাগিরক
সমাজ, এসিডিজ বাQবায়ন BিGয়া
ইত;ািদর সােথ যুT িকছু এনিজও
ও নাগিরক 2নতৃবৃেVর উেদ;ােগ
এই সম?য় BিGয়ার উেদ;াগ Wহণ
করা হেয়েছ।



বাংলােদেশ উOয়ন সহায়তা
তহিবেলর (এইড) -ানীয়করণ
BিতCার লে>; ইিতবাচক
সXৃTতার মাধ;েম এেক এিগেয়
িনেয় যাওয়ার জন; একF সমি?ত
ও 2কৗশলগত পদে>েপর
Bেয়াজন 2দখা 2দয়। তারই
পিরেBি>েত এই উেদ;াগ Wহণ
করা হয়।
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!ায় ৭০০ সংগঠন
+যাগদান কের

2wU cÖKvkbv
৮F

১" ওেয়বসাইট
১০ F

৬ জুলাই ২০১৯ তািরখ
১ম বাৎসিরক সে5লন

(জাতীয় ও দাতা
সং<ার =ীকৃিত পাই)

জাবাবিদহীতার সনদ, 
দাতা সং<া ও সরকােরর
কােছ BতCাশার সনদ

Bকাশ

িবিড-িসএসও
ওেয়বসাইট আপেডট

2জলা কম5শালা
সXO হেয়েছ

িবভাগীয় কম1শালা
স45 হেয়েছ



কিভড-১৯ সেচতনতা বৃি>েত সিচবালয় ?থেক িলফেলট ?Bরণ করা হেয়েছ –
যা যার যার সংগঠন এর নােম Bকাশ করার অনুমিত ?দওয়া হেয়িছল ।

<8স কনফােরN -২ =

জুম িম=ং -১০ =
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কLা4ইন ও এডেভােকসী ?কৗশল এবং সামািজক ?যাগেযাগ মাধLম ?ফইসবুক ও
টুইটাের অিধকতর বLবহার িবষয়ক িবষয়ক ৮" িবভােগ কম1শালা স45 হেয়েছ ।

জুম িমFং -১০ F

!"স কনফাের* -২ ,
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!জলা ও িবভাগীয় পয8ােয়র
সরকাির দফতের এই "েসসেক
=>? সহকাের Aহণ করােনা

যায় নাই

এই "েসস আDজ8 ািতক
পিরমFেল বGাপক আেলাচনা
হেলও এখেনা দাতা সংKা=িল
এিগেয় আেস নাই



তৃণমূল সংগঠনেক আেরা
Jবশী আKযMাদাশীল করেব

!ানীয় –জাতীয় ও আ*+ জািতক সং!ার
12তা ও জবাবিদিহতা 6িত7ায় ভুিমকা

তৃতীয় খাত িহেসেব এনিজও –িসএসও
কােজর সহায়ক পিরেবশ সৃিA করা

ভিবষ%ৎ পিরক*না

আ*+ জািতক এডেভােকিসেত
অংশDহণ
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