আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা
সিগলট সবভােীয় কমযশালা
৩০ সিগেম্বর ২০১৮, উপশহর, সিগলট
েত ৩০ সিগেম্বর ২০১৮ সত সিগলগটর নেগরর উপশহরস্থ একসট অসভিাত সহাগটগলর িগেলন কগে
‘আত্মমর্যাদাশীল সিএিও-এনসিও সিক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ সবষগয় প্রচারণা’ শীষযক সদনবযাপী
প্রচারণা ও কমযশালা অনু সিত হয়। কমযশালায় কমযশালায় সিগলট সবভােস্থ সবসভন্ন স্থানীয় এনসিও ও নােসরক
িমাগির প্রসতসনসি, অসিকার িগচতন ও সিাচ্চার বযসি, সেড ইউসনয়ন, নারীবাদী িংেঠন, পসরগবশবাদী
িংেঠন ও সবশ্বসবদযালগয়র সশেকিহ ৯৪ িন বযাসি উপসস্থত সিগলন। িাতীয় িঙ্গীগতর মািযগম উগবািনী
অসিগবশন শুরু হয়। অনু িাগনর প্রিান অসতসি সিগলট সবভাগের ভারপ্রাপ্ত সবভােীয় কসমশনার আিম খান
অনু িাগনর উগবািন স াষণা কগরন। এিাড়া মগে আমসিত অসতসি সহগিগব উপসস্থত সিগলন শাহিালাল সবজ্ঞান
ও প্রর্ু সি সবশ্বসবদযালগয়র অিযাপক ড. িসহরুল হক শাসকল, িগচতন নােসরক কসমসট সিগলট শাখার িভাপসত
আসিি আহমদ সিসলম, বাংলাগদশ পসরগবশ আগদালন (বাপা) সিগলট শাখার িািারণ িম্পাদক আবদু ল
কসরম সকম, মানবাসিকার কমযী ও হসবেঞ্জ বাপার িহ-িভাপসত তাহসমনা সবেম সেসন, এডাব এর সকন্দ্রীয়
কসমসটর িদিয মুসিগর্াদ্ধা এম সক আিাদ, এফআইসভসডসব এর প্রসতসনসি সিয়াউল রহমান সিপার, আইসডইএ
এর সনবযাহী পসরচালক নািমুল হক, মানবাসিকার কমযী হাসিনা মসহউসিন।
পসরসচসত পবয িোলনা কগরন সকাস্ট োস্ট এর িহকারী পসরচালক সমাস্তফা কামাল আকদ। কমযশালাসট
িোলনার দাসয়ত্ব পালন কগরন সকাস্ট োগস্টর িহকারী পসরচালক শওকত আলী টুটুল।
অনু িাগনর শুরুগতই িোলক শওকত আলী
টুটুল

বাংলাগদগশ

এনসিও

কমযকাগন্ডর

পটভূ সম সনগয় আগলাচনা কগরন। সতসন
বগলন স্বািীনতা পরবতযী িমগয় মানসবক
মূ লযগবাি সিগকই এখানকার এনসিওরা
কাি শুরু কগরসিল। এখন কাগির পসরিী
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অগনক বৃ সদ্ধ সপগয়গি। উন্নয়ন কমযকাণ্ড

সিগক শুরু কগর মানবািীকার- নারী অসিকারিহ বৃ হ্ৎ পসরিগরর সবসভন্ন কাগি এনসিওরা িম্পৃ ি হগেন। এর
পগর সতসন আন্তিযাসতক WHS সনগয় আগলাচনা কগরন। এই আন্তিযাসতক িগেলগন স্থানীয়করগনর গুরুত্ব সনগয়
আগলাচনা হয়। বাংলাগদগশ স্থানীয় পর্যাগয় এনসিও এবং সিসভল সিািাইসট আত্মমর্যাদা সনগয় কাি করার সেগে
এই িগেলগন আগলাসচত সবষয়গুগলা সনগয় সদনবযপী অনু সিতবয কমযিূসচর বণযনা কগরন। সতসন বগলন WHS এর
ফলাফগলর আগলাগক আমরা আঠাগরাসট প্রতযাশা তুগল িগরসি। আমরা তৃণমূ গল ও স্থানীয় এনসিওর কাগি
সিগক এর িাগি আরও িংর্ু সি আশা করসি। আমাগদর আিগকর কমযশালায় আমরা সবশ সকিু িারণা সদয়ার
সচষ্টা করগবা এবং আপনাগদরও সনগিগদর উগদযাগে অগনকসকিু িানগত হগব।

িোলক শওকত আলী টুটুল কমযশালার নীসতমালা ও মূ লযগবাি সনগয় আগলাচনার িূ েপাত কগরন। সকাস্ট
োগস্টর িহকারী পসরচালক সমাস্তফা কামাল আদ র্ু ি কগরন ২০১৫ সিগকই আমরা স্থানীয়করণ সবষয়ক
প্রসিয়ার িাগি র্ু ি। পাশাপাসশ আমারা স্থানীয় এনসিওরা সনগিগদর মূ লযায়ন করা ও সনগিগদর অবস্থান িু দৃঢ়
করার প্রগয়ািন আগি। এ উগদযগশযই এই সবভােীয় িগেলনগুগলা আয়িন করা হগয়গি।
আগলাচনা িভায় প্রিান অসতসির বিগবয
সিগলটর ভারপ্রাপ্ত সবভােীয় কসমশনার আিম
খান বগলন, ‘বাংলাগদশ সিাট সদশ হগলও
সবপুল িনিংখযার সদশ। প্রাকৃসতক দু গর্যাগের
পসরমানও সবসশ এখাগন। সবসভন্ন দু গর্যােিহ
নানা িমগয় সবসভন্ন কাগি স্থানীয় ও সবগদশী
দাতা িংস্থা িহগর্াসেতা কগর িাগকন। তগব
এিগবর পগরও আমরা সনিস্ব অগিয র্াগত এই
সদশ চলগত পাগর এমন সচন্তাই করসি।
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বতযমাগন আমাগদর সচন্তা সচতনায় পসরবতযন

আনগত হগব। এককভাগব িমিযা সিগক সকউ উত্তরন করগত পারগব না। িরকার কাি করার িমগয় স্থানীয়
িরকার ও এনসিওর কিা সচন্তা কগর। তাই এই আগলাচনা গুরুত্বপূ ণয। িবাইগক সনগয় একগে কাি করগল
িমিযাগুগলা আর িাকগব না।
এডাব এর সকন্দ্রীয় কসমসটর িদিয মুসিগর্াদ্ধা এম সক আিাদ বগলন, সর্গহতু ববষময সবগড়গি তাই স্থানীয়
এনসিওগদর অগনক সকিু করার রগয়গি।
বাংলাগদশ পসরগবশ আগদালন (বাপা) সিগলট শাখার
িািারণ িম্পাদক আবদু ল কসরম সকম বগলন, সিসভল
সিািাইসটর

আত্মমর্যাদাগত

আ াত

করার

মত

পসরসস্থসত এই মুহূগতয সদগশ সবদযমান। র্ারা নােসরক
িমাগির প্রসতসনসিত্ব কগর মানু গষর পগে কিা বগলন,
দূ ভযােয মানু গষর স্বাগিয কিা বলাটাগক সনগয় তাসেলয
করা হয়। সিসভল সিািাইসট ও এনসিও সদগশর িনয
কাি কগরন। সকন্তু অগনক সেগেই সদশ পসরচালনায়
র্ারা িাগকন তারা িহিভাগব সনন না। আত্মমর্যাদা
র্খন সনগয় চলগত হগব তাহগলই লেয পূ রণ িম্ভব হগব।

আবদু ল কসরম সকম

এফআইসভসডসব এর প্রসতসনসি সিয়াউল হািান সিপার বগলন, প্রর্ু সির উন্নসতর ফগল আমাগদর জ্ঞান অিযগনর
অগনক সেে িৃ সষ্ট হগয়গি। তাই স্থানীয়ভাগব আমরা অগনক উগদযাে সনগত হগব। আর বতযমান সপ্রোপগট
আমরা সকউই আলাদা নই। তাই এ িরগণর আগয়ািগন আমাগদর এক িাকগত হগব।
অক্সফাম

প্রসতসনসি

শামনাি

আহগমদ

বগলন,

আত্মমর্যাদাশীল একসট িমাি েঠন করগত হগব।
আত্মমর্যাদার িাগি িাগি িমমর্যাদার একটা সবষয়
আগি। আমারা একিন আগরকিনগক মর্যাদা ও িোন
সদব। আমাগদর একসট প্লাটফগময এগি সর্ৌিভাগব কিা
বলগত হগব।
আইসডইএ এর সনবযাহী পসরচালক নািমুল হক বগলন,
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অগনগকই বগলন আমাগদর এখন এনসিওর প্রগয়ািন

সনই। সকন্তু বাস্তবতা হগে বতযমাগন িনী-েরীগবর ববষময সবগড়গি, অপরসদগক প্রগিগক্টর িংখযা কগমগি। আর
আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু দূর্বলতা আছে সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।
আমসিত অসতসির বিগবয িগচতন নােসরক কসমট সিগলগটর িভাপসত আসিি আহমদ সিসলম বগলন,
‘আমাগদর সদগশর প্রসতসট সেগেই এখন সবভসির িৃ সষ্ট হগয়গি। িামাসিক মর্যাদা বৃ সদ্ধর িনয িকলগক ঐকযবদ্ধ
হগয় কাি কগর সর্গত হগব। এখন সবভসির কারগণ অগনক িমিযাগতই পড়গত হগে িকলগক। নােসরক
িমাগির প্রসতসনসি সহগিগব িামাসিক মর্যাদায় বৃ সদ্ধ কাি কগর র্াগবা। ’
মানবাসিকার কমযী তাহসমনা সবেম সেসন বগলন, ‘িু শীল িমাি ও এনসিওগদর মগিয আত্মমর্যাদার

াটসত

রগয়গি বগলই আমরা একিাগি একসেত হগয়সি। একসেত না হগল অগনক সবসশ মানু ষগক প্রভাসবত করা র্াগব
না।’
বাংলাগদশ পসরগবশ আগদালন (বাপা) সিগলট শাখার িািারণ িম্পাদক বগলন, ‘নােসরক িমাগির আত্মমর্যাদা
নগষ্টর সচষ্টা চলগি। বাঙাসল িাসতেতভাগব এক িাতার সনগচ সবসশ সদন িাকগত পাগর না। তবুও ইিু যসভসত্তক
সবষয় সনগয় আমাগদর একযবদ্ধ হগয় কাি করগত হগব। নােসরক িমাি ও এনসিও দু সট সিক্টরই সদগশর িনয
কিা বগলন। তাই িকগলর িমন্নগয় কাি করগত হগব।’
অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা: উপস্থাপনা কগরন শওকত আলী টুটুল, িহকারী পসরচালক, সকাস্ট োস্ট।
অংশীদাসরত্ব নীসতমালার সভসত্ত:
১. বনসতক দাসয়ত্বগবাি সিগক মানসবক িহায়তা কার্যিম পসরচালন, পাটযনার এনসিওগদর কমযদেতা উন্নয়ন
এবং েসতগ্রস্ত িনেগণর সনকট িবাবসদসহতা।

২. মতামগতর সভন্নতা প্রসত শ্রদ্ধা প্রদশযন, এগুসলগক িম্পদ সহিাগব সবগবচনা এবং সনগিগদর মগিয পারস্পসরক
সনভযরশীলতাগক স্বীকৃসত প্রদান।
৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব েঠন, তা িগর রাখা এবং উন্নয়ন।
অংশীদাসরগত্বর পাাঁচ নীসতমালা:
১. স্বেতা:


িংেঠনিমুগহর মগিয পারস্পসরক মত সবসনময় এবং তিয আদান-প্রদান এর মািযগম স্বেতা অিযন।



সর্াোগর্াে এবং আসিযকিহ িকল পর্যাগয় স্বেতা িংস্থািমুগহর মিযকার সবশ্বস্ততা বৃ সদ্ধ।

২. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:


মানসবক কার্যিম হগব বাস্তব সভসত্তক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পাটযনারগদর মগিয িু দৃঢ় পসরচালন
িেমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়।

৩. ফলাফল সনভযর রীসত-নীসত:


মানসবক কার্যিম হগব বাস্তব সভসত্তক এবং কমযমুখী। এিনয দরকার পাটযনারগদর মগিয িু দৃঢ় পসরচালন
িেমতা ও সর্ােযতা সনভযর ফলপ্রিূ িমন্বয়।

৪. দাসয়ত্ব:


িততার িাগি প্রািসঙ্গক এবং িসঠক উপাগয় কমযকাণ্ড বাস্তবায়ন িংস্থািমূ গহর বনসতক দাসয়ত্ব।



প্রগয়ািনীয় বযবস্থাপনােত দেতা, সর্ােযতা, িামিযয এবং িম্পগদর প্রাপযতা সনসিত হওয়ার পরই
কার্যিম 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 দেতা অনযতম একসট িম্পদ র্া বতসর ও বৃ সদ্ধ 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।

সপ্রগিগেশন পরবতযী আগলাচনায় অগন্বষার িামিু সিন বগলন আমরা র্ারা কাি করসি তাগদর সপশাদাসরত্ব সনগয়
কাি কগরগত হগব, এসট র্ু ি করা সর্গত পাগর।

সরিাউল ইিলাম সচৌিু রী বগলন এখাগন সপশাদাসরত্ব

মানসবক। কারন সহিাব রেগণর তহসবল সিগক তার দায়গবাগির সদগক সবসশ নির সদয়া উসচত। সপশাদাসরত্ব

শুিু মাে সটকসনকযাল না হগয় সর্ন মানসবক সদক বিায় রাগখ সিই বযাপাগর নির সদয়ার কিা বগলন সতসন।
রািননসতক দগলর িাগি িু িম্পকয রাখা সবষয়ক আগলাচনায় বরকত উল্লাহ মারুফ বগলন সভন্নমগতই েণতগির
সিৌদর্য।
গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট োগস্টর িহকারী পসরচালক শওকত আলী টুটুল।
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 িংকটকালীন অবস্থা সমাকাগবলায় প্রগয়ািনীয় প্রস্তুসত, দু গর্যাে প্রশমন ও হ্রাি কগে সবসনগয়াে বৃ সদ্ধ এবং
িম্পদ সনভযর মানসবক কার্যিগমর আওতা বৃ সদ্ধ করার সবশ্ববযাপী মানসবক চাসহদার পসরমাণ হ্রাি করা। র্ার
মগিয আগরা সিল স্থানীয় িেমতাগক গুরুত্ব সদওয়া এবং Transaction cost কসমগয় আনা।
এিকল িু পাসরশমালা বাস্তবায়গনর উগিগশয ৩৫সটর অসিক দাতা িংস্থা, িাসতিং

িংস্থা, সরডিি ও সরড

সিগিে মুভগমে, আন্তিযাসতক এনসিও সনগিগদর একসট িমগ াতা চুসি স্বাের কগর র্ার নাম “Grand
Bargain”।

WHS িগেলগন গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বিহকাগর আগলাসচত হয় এবং WHS আউটকাম

প্রসতগবদগন এসট র্ু ি হয়।
িই িকল দাতা ও িাহার্য িংস্থার র্ারা মানসবক কমযকাগণ্ডর ফলাফল আগরা কার্যকরী করগত ১০ সট মুল
কমযগরাগতর আওতায় ৫২ সট অঙ্গীকার বা প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়গন গ্রান্ড বাগেযইন িমগ াতা চুসি স্বাের কগরগিন।
কমযগরাতিমূ হ:
১. অসিকতর স্বেতা
২. িাতীয় এবং স্থানীয়ভাগব িাড়া প্রদানকারীগদর িনয আরও অিযায়ন সকৌশল এবং িহগর্াসেতা প্রদান
৩. নেদ অিযায়ন সভসত্তক কমযিূসচর প্রিাগর কার্যকর িমন্বয় বৃ সদ্ধ করা
৪. সনয়সমত সবরসতগত পর্যাগলাচনািহ বযবস্থাপনা খরগচর পুনরাবৃ সত্ত হ্রাি করা
৫. সর্ৌি এবং সনরগপে চাসহদা পর্যাগলাচনা বযবস্থার উন্নয়ন
৬. অংশগ্রহণ প্রসিয়ায় আমূ ল পসরবতযন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসিয়ায় েসতগ্রস্ত িনগোিীগক অন্তভুযি করা
৭. দী যগময়াদী পসরকেনা এবং অিযায়গনর সেগে মানসবক কমযকাণ্ডগক র্ু ি িহগর্ােীর িংখযা বৃ সদ্ধ করা
৮. দাতাগদর অিযায়ন বা বরািকৃত তহসবল সকান কমযিূসচর িনয িু সনসদযষ্ট করার চচযা র্িািম্ভব িীসমত করা
৯. প্রসতগবদন প্রগয়ািনীয়তা ও প্রসিয়াগক িহি এবং িরলীকরণ করা
১০. মানসবক এবং উন্নয়ন িংস্থািমূ গহর মগিয সর্াোগর্াে ও িংগর্াে বৃ সদ্ধ করা
এ সবষগয় পরবতযীগত িংসেপ্ত আগলাচনা হয়।
চাটযার ফর সচইঞ্জ : উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট োগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

মিরুফবরকত উল্লাহ মারুফ তার সপ্রগিগেশগন দাতা িংস্থার ফান্ড সদয়ার কারন ও সকৌশল সনগয় আগলাচনা
কগরন। সডানারগদর ফান্ড সনয়ার বযাপাগর স্থানীয় িংেঠগনর িমমর্যাদা সনসিত করার সবষগয় আগলাচনা করা
হয়। সডানারগদর সিগমর সিগক স্থানীয় অেযানাইগিশগনর চাসহদার সভসত্তগত ফান্ড ও তা বাস্তবায়গনর সকৌশল
সনিযারণ করা িরুরী। চাটযার ফর সচইঞ্জ এ ৪৩সট সদগশর ১৫০ সট দাতা িংস্থা ৮সট প্রসতশ্রসতগত স্বাের কগরগি।
সিগুগলা হল।
১. মানসবক কমযকাগণ্ড িসড়ত উন্নয়নশীল সদশগুগলার এনসিওগুগলার প্রসত িরািসর অিয বরাদ্ধ বৃ সদ্ধ করা
২. অংশীদাসরগত্বর নীসতমালা পুন-সনসিত করা
৩. দসেগণর সদশিমূ গহর িাতীয় এবং স্থানীয় এনসিওগদর অিযায়গনর সেগে অসিকতর স্বেতা
৪. স্থানীয় দেতাগক সিাট কগর সদখার প্রবণতা ব্ধ  করা
৫. সদশীয় িংস্থা ও প্রসতিাগনর গুরুগত্বর উপর সিার সদওয়া
৬. িাব কন্ট্রাকসটং িংিান্ত সবষয় :
৭. বযাপক প্রাসতিাসনক িহগর্াসেতা এবং দেতা বৃ সদ্ধ
৮. অংশীদারগদর সবষগয় িনেণ এবং িংবাদ মািযগমর িাগি সর্াোগর্াে
মুি আগলাচনায় সরিাউল কসরম সচৌিু রী সিসভল সিািাইসট অসিকার ও কমযগেে ও বাংলাগদগশর সপ্রোপগট
এর ভূ সমকা আগলাচনা কগরন। আসিফ (বসরশাল) বগলন র্ারা সবসভন্ন এসগ্রগমগে স্বাের কগর নাই তাগদর
বযাপাগর সক করা হগত পাগর। িবাগব বরকত উল্লাহ মারুফ বগলন এসট িীগর িীগর হগব। সতসন বগলন শুিু মাে
অবকাঠাগমা উন্নয়গনর বাইগর িামসগ্রক উন্নয়গনর কিা বগলন। িামাসিক উন্নয়ন সনগয় আগলাচনা কগরন। এখন
সর্ সরাসহঙ্গারা বাংলাগদগশ আিগি, এর দায় বাংলাগদগশর না। এটা সশয়াডয সরস্পসিগবসলসট। সকন্তু এ বযাপাগর
দাতা িংস্থার সকান স াষণা সনই।
তহসবল কার্যকাসরতা সিগক উন্নয়ন কার্যকাসরতা: উপস্থাপনা কগরন সকাস্ট োগস্টর িহকারী পসরচালক বরকত
উল্লাহ মারুফ।
AID effectiveness to Development Effectiveness এর আগলাচনায় এইড মূ লত দাগনর সিগক সবসশ
বাসণসিযক। সবসভন্ন পর্যাগয়র এনসিওর িনয ইস্তাম্বুল সপ্রসিপযাল বতসর করা হয়। GPEDC এর প্লাটফগমযর মািযগম
আমরা একটা বনসতক শসি অিযন কগরসি এবং এর মািযগম আমরা নযর্যতাসভসত্তক পুণবযণ্টগনর িনয দাসব
করগত পারসি।
তহসবল কার্যকাসরতা

উন্নয়ন কার্যকাসরতা:



দাতবয



নযায়সবচার সভসত্তক



দাসরগের লেণ সনগয় কাি করা



দাসরগের মূ ল কারণ সনগয় কাি



মানব চাসহদা



মানব অসিকার



সেকল ডাউন



িমতাসভসত্তক বণ্টন



স্বে 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 েমতা

দলীয় কাি
কমযশালায় অংশগ্রহণকারীগদর সতনসট দগল ভাে করা হয় র্াগত তারা আগলাচনা কগর সনম্নসলসখত সতনসট সবষগয়
সনগিগদর মতামত ও প্রতযাশা তুগল িরগত পাগরন।

সিগলট: সবভােীয় কমযশালা : দলীয় কাি

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

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

সনগিগদর দগল আগলাচনা কগর একটা তাসলকা বতসর 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 নু নযতম সক সক করগত পাসর।
এইরূপ একসট স াষণা পে বতসর করা। এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আগরা উন্নয়ন করা।
দল ৩: স্থানীয় এনসিও- সিএিওগদর মাগ

িমসন্বত ঐকয বতসর করার িনয সক সক করা র্ায়? একসট

িমগ াতা সভসত্তক তাসলকা বতসর করা এবং তা বড় দগল উপস্থাপন কগর আগরা িমৃদ্ধ করা।
দল -০১ এর িু পাসরশমালা:
1. VGD িহ সদশীয় ফাগন্ডর িনয NGOAB িনগদর দরকার সনই
2. িকল উন্নয়ন কার্যিম বাস্তবায়গন অবশযই সলাকাল NGO িাকগত হগব
3. সবগদশী ফান্ড সদয়ার সেগে CBOসদর অগ্রাসিকার সদয়া

4. সডানারগদর ওগয়ব বাংলায় হগত হগব, বাংলায় সপসপ সলখার িু গর্াে িাকগত হগব, িাকুযলার বাংলায়
হগব
5. সলাকাল NGO’র িেমতা বৃ সদ্ধগত প্রকগের অংশ িাকগত হগব।
6. প্রকগে Contribution ব্ধ  করগত হগব।
7. সলাকাল NGOসদর Network শসিশালী করগত িরকাসর আসিযক পৃিগপাষকতা সদগত হগব।
দল -০২ এর িু পাসরশমালা:
1. আত্মমর্যাদা িমুন্নত রাখগত আমাগদর দাসয়ত্ববান এবং উগদযােী হগত হগব
2. অংশীদাসরগত্বর িম্পকয
3. সচৌকি এবং র্িার্ি বযবস্থাপনা ও দে িনবল সনগয়াে করব
4. ববসশ্বক অঙ্গীকার বাস্তবায়গন িংসিষ্ট পগের দাসয়ত্ববান হওয়া
5. কিা এবং কাগি সমল রাখগবা
6. স্বেতা ও িবাবসদসহতার িনয তিয-প্রর্ু সির িসঠক বযবহার
7. সদশীয় আইন মানয করব
8.

মাসিক িভা, অসডট, বাসষযক িভা এবং সরগপাটয করা কতৃযপগের কাগি।

9.

সকান িরগণর উপগ ৌকন সদব না।

দল -০৩ এর িু পাসরশমালা:
1. এনসিও কার্যিগম িাংেঠসনক কাঠাগমা বতসর কগর সিএিওগদর অংশগ্রহণ বৃ সদ্ধ করগত হগব
2. তৃণমূ ল পর্যাগয় এনসিও এবং সিএিওগদর একসেত করা
3. স্থানীয় িম্পদ িংগ্রগহর সেগে সিএিওগদর িহগর্াসেতা সনওয়া
4.

প্রসতসট িামাসিক ও উন্নয়নমূ লক কার্যিগম স্থানীয় ও সিলা পর্যাগয় িরকাসর সবসভন্ন সবভােগক
িম্পৃ ি করা

5.

স্থানীয় এনসিও এবং সিএিওর অবকাঠাগমা উন্নয়গন িরকার ও দাতা িংস্থাগক অগ্রণী ভূ সমকা রাখগত
হগব

6.

স্থানীয় এনসিও ও সিএিওগদর লীড কগর িকল কার্যিম বাস্তবায়ন বািযতামূ লক করা

7.

সর্ সকান কার্যিম বাস্তবায়নকাগল এবং সশগষ িরকার এবং স্থানীয় িনেগণর কাগি িবাবসদসহতা
সনসিত করগত হগব।

8. SDG বাস্তবায়গন NGO এবং CSO সদর িমসন্বত উগদযাে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করগত হগব

সিগলট: স্থানীয়করণ সবষয়ক প্রচারণা

দলীয় উপস্থাপনা সশগষ সবসভন্ন সিলা উপগিলা সিগক আেত নারী অংশগ্রহনকরীরা বিবয প্রদান কগরন।
হসবেঞ্জ সিলা প্রসতসনসিত্ব কগরন মানবাসিকার কমযী আহসমনা সবেম সেসন ও িহকারী অিযাপক নািরীন হক।
িু নামেঞ্জ সিলার প্রসতসনসিত্ব কগরন িতী চিবতযী। সমৌলভীবািার সিলার প্রসতসনসিত্ব কগরন প্রভা রানী,
সিগলট সিলা সিগক সবভােীয় মসহলা িীড়া িংস্থার িািারন িম্পাদক হাসিনা মসহউিীন।
‘প্রাকৃতিন' এর িািারণ িম্পাদক ও সিগলট সবভােীয় িমন্ময় কসমসটর আহবায়ক সতাফাজ্জল সিাগহলর
িমাপনী বিবয ও একসট সদশাত্বগবািক োগনর মািযগম সশষ হয় কমযশালা ও িগেলন।
মতামত
সমৌলভীবািাগরর শ্রীমঙ্গগলর সস্বোগিবী িংস্থা মযাক বাংলাগদশ এর সনবযাহী পসরচালক এি এ হাসমদ বগলন,
িেমতা বৃ সদ্ধর িনয অনু দান সহগিগব সদয়ার িনয িরকাগরর অগনক তহসবল আগি। স্বেতা ও িবাব সদসহতার
মািযগম র্সদ িংেঠনগুগলাগক তহসবল সদয়া র্ায় তাহগলন িংেঠনগুগলা বাংলাগদগশর উন্নয়গনর িনয কাি
করগত পারগব।

এযাড. সরংকু চিবতযী িয়

এি এ হাসমদ

সমৌলভীবািাগরর দূ বযার িহায়ক িংস্থার এযাড. সরংকু চিবতযী িয় বগলন, সনম্ন মিযবৃ গত্তর আগয় উন্নীত হবার
ফগল অগনক দাতা িংস্থা আমাগদর সদগশ সিগক সডাগনশন তুগল সনগয় র্াগে। তাই সটগক িাকগত এবং উন্নয়ন
কমযকাগন্ড িম্পৃ ি িাকগত িরকার ও এনসিওর িমসন্বত উগদযাে দরকার।
সিগলন শাহিালাল সবজ্ঞান ও প্রর্ু সি সবশ্বসবদযালগয়র অিযাপক ড. িসহরুল হক শাসকল বগলন আসিযক প্রবাহ
ব্ধ  হগয় সেগল আমাগদর এনসিওগুগলা একটা িংকগট পরগব। এখগনা আমরা ওই অবস্থায় র্াই নাই। সকন্তু
আমাগদর প্রস্তুসত িাকগত হগব।

ড. িসহরুল হক শাসকল

সিয়াউল রহমান সিপার

এফআইসভসডসব এর প্রসতসনসি সিয়াউল রহমান সিপার প্রসতসিত এনসিওগদর উগদযােী ভূ সমকার পালন করার
কিা উগল্লখ কগর বগলন, পসরবতযীত উন্নয়গনর িারণা সনগয় িগচতন িাকগত হগব। একই িাগি উগদযােী
সিএিওগদর িেমতা বতসর করগত হগব। আর স্থানীয় এনসিওগদর সটসকগয় রাখগত সডানারগদর িগচতন হগত
হগব সর্ন তারা িারাবাসহকভাগব একটা প্রসিয়ার মগিয িাগকন।
এডাগবর সকন্দ্রীয় কসমসটর িদিয কািী সমা. আবুল
কালাম আর্াদ বগলন দাতা িংস্থার উসচত আিয
পসরচালনার সবষয়গক গুরুত্ব না সদগয় র্সদ িংস্থার অবস্থান
ও িমাগির কািগুগলার কত গুরুত্বিহকাগর অনু িাবন
করগত পাগর এবং সরিপি করগত পাগর সিই সবষয়সট
সদখা।
সমা. আবু ল কালাম আর্াদ

