
এডভ োভেসি েী

কেন েরব?



বাাংলাদেদের সিএিও/ এনসিও

◦ গণমুখী, স্বেচ্ছাদিবী, স্বেেদেম- কমমিাংস্থান

◦ গবম করার মদ া অবোন ( সেক্ষা, োস্থয, েসেক্ষণ, স্বিন্ডার কনদিপ্ট, নারীর ক্ষম ায়ন)

◦ োসরদ্র সবদমাচন, এমসিসি অিম ন, এিসিসি চলমান

◦ এদিাদ াদকসিদ অিম ন:

◦  থ্য অসিকার, সবশ্ববযাাংক ইমুযসনটি, কসমউসনটি স্বরসিও, WTO স্বিল, LDC waiver for TRIPS 

(WTO), Women empowerment Policy, Child Marriage, GBV, 
Climate Change, Social Safety Net ... 



এডভ োভেসি েোভে বভে?

◦ নীস েণয়ন বা নীস পসরব ম ন

◦ িনগদণর িনয েদয়ািনীয় নীস 

এডভ োভেসি েী নয়?

◦ িনিদচ ন া

◦ আদদালন

◦ েচার

িাপ ১

ইিয ু সিসিত ও

সবভেষণ িাপ ২

েক্ষ্ু ও

উভেশ্ু সনর্ধোরণ

িাপ ৩

নীসত সনর্ধোরে

সিসিত েরুন

িাপ ৪

বক্তবু/ িোওয়ো

ঠিে েরুন

িাপ ৫

িময়িীমো

সনর্ধোরণ

িাপ ৬

িম্পদ ও

কেৌশ্ে সনরূপণ

িাপ ৭

মূেুোয়ন ও

িংভশ্োর্ন



এডভ োভেসি কেন েরব

◦ েসরদ্র িনদগাষ্ঠীর পদক্ষ রাদের নীস পসরব ম ন বা েণয়ন

◦িনগদণর কণ্ঠের (গণ দের পূবমে ম )

◦ গণ ে ও িামাসিক নযায়বচার েস ষ্ঠা

◦িনেস ষ্ঠান েসিোলী করা

◦ েছ া ও িবাবসেসি া

Corporate

CSO

Govt



Target of Advocacy
Target group Purpose Possible Outcome

Government Policy change Pro-people policy

Donors Localization Development Effectiveness

Global process Help Government to take 

position

Influence global process for benefit 

of the country

Media Influence Govt./ donors People’s voice heard



এডভ োভেসির কেৌশ্ে

◦ সবষয় িম্পদকম িদবমাচ্চ জ্ঞান লাদ র স্বচষ্টা (জ্ঞাদনর স্বকাদনা সবকল্প নাই)

◦ ব ম মান নীস িম্পদকম িমূ্পণম িারণা, স্বকাথ্ায় পসরব ম ন েরকার, স্বকন েরকার- স্বি িম্পদকম পূণম িারনা

◦ উি নীস না থ্াকদল অনয স্বেদের অনুরূপ নীস িম্পদকম িারণা (েদয়ািদন িরকারদক আইদনর খিড়া সলদখ স্বেবার
িক্ষম া)

◦ িুস্পষ্ট স্বকৌেল সনিমারণ ও  া সবচার সবদেষণ ( ুল স্বকৌেদলর পসরণস ), বাাংলাদেদের স্বেক্ষাপদে অসিাংি িদ িদব, 
ইস বাচক িমৃ্পি া

◦ নীস সনিমারদকর িাদথ্ িম্পকম স্থাপন (আদদালন কদর িবসকছু িয় না)। নীস সনিমারকদের িাদথ্ িাংঘাদ না সগদয়
ইস বাচক িমৃ্পি া

◦ লসবাং

◦ ম সবসনময়/ পাবসলক ইদ ন্ট

◦ গণমািযদম েকাে



েুোভম্পইন

◦ নীস আদছ, চচম া নাই (স্ব ৌ ুক সবদরািী আইন)

◦ চচম ার পসরব ম ন, আচরণগ পসরব ম ন (IEC Materials, 

Development Communication)

◦ িনিদচ ন া িৃসষ্ট

◦ সবদেষণাত্মক িনিমাি িৃসষ্ট

◦ সমসিয়া কযাদম্পইন/ স্বিযািাল সমসিয়া কযাদম্পইন

◦ ইিুয স্বরইি করা



েুোভম্পইভনর কেৌশ্ে

◦ অসিদয়ন্স অনু ায়ী স্বমদিি ত সর

◦ সনসেম ষ্ট লক্ষয ঠিক কদর আগাদনা

◦ িঠিক সমসিয়া বাছাই ( ার িনয স্বমদিি স্বি স্বকান সমসিয়া বযবিার কদর?)

◦ িনসেয়করণ (িিি ও োসচ  াষা)

◦ নীস সনিমারকদের িমৃ্পি করা

◦ িরকাদরর পসরপূরক (Complement, not confront)

◦ ইস বাচক মদনা াব

◦ সনদির জ্ঞাদনর গ ীর া


