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CHARTER FOR CHANGE  COAST Trust 

সংক্ষিপ্ত পক্ষরক্ষিক্ষি  

• ক্ষবশ্বের ৪৩ টি দেশ্বলর প্রায় ১৫০টি 
জািীয় এবং আর্ন্তজাক্ষিক এনক্ষজও “িার্ত ার 
ফর দিঞ্জ” দক স্বীকৃক্ষি ক্ষেশ্বয়শ্বে এবং এর 
৮টি প্রক্ষিশ্রুক্ষিশ্বি স্বাির করার জনয 
িাশ্বের সহশ্বযাগী সংস্থা বা পার্ত নারসহ 
সকশ্বর প্রক্ষি আহবান দরশ্বেশ্বে।  
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প্রতিশ্রুতিসমূহ 

 ১. মানতিক কমমকাণ্ডে জতিি উন্নয়নশীল ণ্ডেশগুললার এনতজওগুললার প্রতি সরাসতর অর্ম িরাদ্ধ িৃতদ্ধ করা  

• মানতিক সহায়িার ণ্ডমাট িরালের মাত্র ০.২% েতিলের ণ্ডেশীয় 
এনতজওলের কালে সরাসতর ণ্ডেলিা।  

• ২০১৮ সাললর ণ্ডম মালসর মলযে ণ্ডমাট অলর্মর কমপলি ২০% ণ্ডেশীয় 
িা স্থানীয় এনতজওগুললা পালি।  

• সহলোগী সংস্থাগুললার সলে োিা সংস্থাগুললা োিা সংস্থাগুললার 
ণ্ডোগালোগ কতরলয় ণ্ডেওয়া হলি। 

প্রতিশ্রুতিসমূহ 

2. অংলীোক্ষরশ্বের নীক্ষিমাা পুন-ক্ষনক্ষিি করা 
আমরা দলাবা ক্ষহউমযাক্ষনর্াক্ষরয়ান প্লার্ফরম ২০০৭ কিৃত ক প্রিক্ষি অংলীোক্ষরশ্বের 
নীক্ষিমাা (সমিা, স্বচ্ছিা, ফাফ দকন্দ্রীক কমতশ্বকৌল, োক্ষয়েলীিা এবং এশ্বক অশ্বনযর 
পক্ষরপূরক নীক্ষি) গ্রহণ! 
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প্রতিশ্রুতিসমূহ 

3. েতিলের ণ্ডেশসমূলহর জািীয় এিং স্থানীয় এনতজওলের অর্মায়লনর ণ্ডিলত্র অতযকির স্বচ্ছিা 

  • আর্ন্জত াক্ষিক ক্ষবক্ষভন্ন মাধ্যশ্বম জািীয় পযতাশ্বয়র সংস্থাসমশূ্বহ ক্ষবক্ষনশ্বয়াগ দপৌৌঁোশ্বনার দিশ্বে 
আস্থা, স্বচ্ছিা এবং কাযতকক্ষরিা তিক্ষরর জনয সুক্ষনক্ষেতষ্ট পক্ষরবিত ন ক্ষনক্ষিি করা প্রশ্বয়াজন। 
আমরা প্রক্ষিশ্রুক্ষি ক্ষেক্ষচ্ছ দয, মানক্ষবক কমতকাণ্ড বাস্তবায়শ্বন আমরা যাশ্বের সাশ্বে কাজ 
কক্ষর দস সব সংস্থার িেযসহ যাবিীয় ক্ষহসাব আমরা ক্ষক্ষপবদ্ধ করশ্ববা এবং প্রক্ষিক্ষিি 
মাধ্যশ্বম িা ক্ষনয়ক্ষমি প্রকাল করশ্ববা। 

প্রতিশ্রুতিসমূহ 

 4. স্থানীয় েিিালক ণ্ডোট কলর ণ্ডেখার প্রিেিা িন্ধ করা 

আমরা যক্ষে স্থানীয় দকান এনক্ষজওর েি দকানও কমীশ্বক মানক্ষবক কমতকা-দ র জনয 
িুক্ষিবদ্ধ কক্ষর িশ্বব ৬ মাশ্বসর মশ্বধ্য অেবা ক্ষকেু দবক্ষল সমশ্বয়র মশ্বধ্য দসই সংগঠশ্বনর জনয 
যোযে িক্ষিপূরণ ক্ষিক্ষিি করশ্ববা এবং িা প্রোন করশ্ববা। উোহরণ স্বরূপ এর্া হশ্বি পাশ্বর 
িার প্রেম ৬ মাশ্বসর দবিশ্বনর ১০% ক্ষনশ্বয়াগ ক্ষফ ক্ষহশ্বসশ্বব প্রোন করা।  

  

“ 

” 



9/7/2018 

4 

প্রতিশ্রুতিসমূহ 

 5. দেলীয় সংস্থা ও বযক্ষি প্রক্ষিিাশ্বনর গুরুশ্বের উপর দজার দেওয়া  

আমরা োিা সংস্থাসমহূশ্বক প্রভাক্ষবি করশ্ববা 
যাশ্বি িারা ক্ষবক্ষভন্ন পার্ত নারক্ষলপ বা 
অংলীোক্ষরশ্বের কাঠাশ্বমা ক্ষবশ্ববিনার সময় বা 
প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বাশ্বনর দিশ্বে স্থানীয় এনক্ষজওর 
সশ্বে কাজ কশ্বর। 

“ 

” 

প্রতিশ্রুতিসমূহ 

 6. সাি কন্ট্রাকটং সংক্রান্ত তিষয় : 

আমাশ্বের স্থানীয় এবং জািীয় সহশ্বযাগীরা 
কমতসূক্ষি প্রণয়ন এবং ক্ষসদ্ধার্ন্ গ্রহণপ্রক্ষিয়ায় 
সমানভাশ্বব অংল দনয় এবং কমতসূক্ষি প্রণয়ন ও 
অংলীোক্ষরে নীক্ষি ক্ষনধ্তারণশ্বক প্রভাক্ষবি করশ্বি 
পাশ্বর।  

“ 

” 
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প্রতিশ্রুতিসমূহ 

 7. িোপক প্রাতিষ্ঠাতনক সহলোতগিা এিং েিিা িৃতদ্ধ  

সাক্ষবতকভাশ্বব তবক্ষেক মানক্ষবক কমতকা- বাস্তবায়শ্বন আমরা দেলীয় সংস্থাসমশূ্বহর 
ভূক্ষমকা ও অংলগ্রহণ বকৃ্ষদ্ধশ্বি িমাগি সহশ্বযাক্ষগিা প্রোন করশ্ববা। আমরা 
পযতাপ্ত প্রলাসক্ষনক সহায়িা প্রোন করশ্ববা। আমাশ্বের সহশ্বযাক্ষগিার একটি 
ক্ষনেলতন হশ্বি পাশ্বর দয, আগামী ২০১৮ সাশ্বর দম মাশ্বসর মশ্বধ্য আমাশ্বের 
সহশ্বযাগীশ্বের জনয সম্পে বরাদ্দ করশ্ববা। দম ২০১৮ সাশ্বর মশ্বধ্য আমরা 
আমাশ্বের মানক্ষবক সাহাশ্বযযর কি অংল সরাসক্ষর দেলীয় সংস্থাগুশ্বার মাধ্যশ্বম 
করশ্বি দপশ্বরক্ষে িা প্রকাল করশ্ববা।  

“ 

” 

প্রতিশ্রুতিসমূহ 

 8. অংশীোরলের তিষলয় জনগে এিং সংিাে মাযেলমর সালর্ ণ্ডোগালোগ 

আর্ন্জত াক্ষিক ও জািীয় সংবাে ও গণমাধ্যশ্বম আমরা স্থানীয় সংস্থা ও বযাক্ষি 
প্রক্ষিিাশ্বনর ভূক্ষমকার কো িুশ্ব ধ্রশ্ববা এবং িাশ্বের কাশ্বজর স্বীকৃক্ষি দেব। 
িাশ্বেরশ্বক মেুপাে ক্ষহশ্বসশ্বব অর্ন্তভুি করশ্ববা। 

“ 
” 
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প্রক্ষিশ্রুক্ষির বাস্তবায়ন কিরু্কু?  

 ১. অর্মায়ন 

• ২০১৭ সাশ্ব ২৯ সংস্থার মশ্বধ্য ১৬টি সংস্থা িাশ্বের অগ্রগক্ষি প্রক্ষিবশ্বেন 

োক্ষে কশ্বর। 
• এই সংস্থাগুশ্বার পি দেশ্বক সরাসক্ষর অেতায়ন হশ্বয়শ্বে ৪ দেশ্বক ৮৮%। 
• ক্ষিনটি সংস্থার দবায় এই হার ১৮-৩৩%  

প্রক্ষিশ্রুক্ষির বাস্তবায়ন কিরু্কু?  

২. অংশীোতরত্ব 

C4C স্বািরকারীরা উশ্বেে কশ্বরশ্বে দয িারা অংলীোক্ষরশ্বের দিশ্বে 
2007 সাশ্ব দলাবা ক্ষহউমযাক্ষনর্াক্ষরয়া প্লযার্ফমত দ্বারা অনুশ্বমাক্ষেি 
অংলীোক্ষর নীক্ষিমাা অনুসরণ করশ্বে। 

“ 

” 
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যনেিাে  


