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সার-সংেkপ  
[[ 

২০১৯ সােলর -মৗসিুম বন4ায় বাংলােদেশর ২৮9 -জলার 
৭৬ লােখরও -বিশ মানষু kিতgs হেয়িছেলন। এর ফেল 

ব4াপক জনেগাJীেক sানচু4ত হেত হেয়িছল। এমতাবsায়, 

sানীয়, জাতীয় এবং আnজP ািতক সশুীল সমােজর 

-sকেহাlারেদর সহায়তায় সরকােরর -নতৃেt সাড়াদান 
কাযPkম পিরচািলত হেয়েছ যার মেধ4 িছল জীবন 

রkাকারী সহায়তা pদান, িবপদাপn মানেুষর িনরাপtা ও 
মযPাদা রkা এবং পনুিনPমPাণ ও পনুরdুার কােজ সহায়তা 
pদান। মানিবক সহায়তায় িনেয়ািজত কম^বnৃ ও`াlP  
িহউম4ািনটািরয়ান সািমেট sানীয়করণ িবষেয় -যসকল 

অŋীকার কেরেছ -সগেুলার অgগিতগেুলা িচিhত কেরেছ
1।    

সাmpিতক বছরগেুলােত বাংলােদেশ -রািহŋা সাড়াদান সহ মানিবক 
সহায়তা কাযPkমগেুলােত sানীয়করণ িবেশষ গরুেুtর সােথ -দখা 

হেয়েছ। অংশীদািরt, কমPসিূচ এবং িবিভn গেবষণা কাযPkম g4াn 

বােগPইন এবং চাটP ার ফর -চl
2
 িবষয়ক অŋীকারসমেূহর অgগিতেত 

িবেশষ ভূিমকা রাখেছ। ২০১৯ সােল ব4াপক বন4ার ফেল মানিবক 
সহায়তায় িনেয়ািজত কম^বnৃ দেুযPাগ ব4বsাপনায় sানীয়করণ 
িবষয়9েক শিkশালী কের -তালার সেুযাগ পায়। মানিবক সহায়তা 
এবং পনুরdুার পিরকlনা দেুযPাগকােল পিরচািলত সাড়াদান কাযPkেম 
sানীয়করণ িবষয়9 পিরমােপর জন4 অŋীকার কেরেছ। এক9 
অিভn কাঠােমা ব4বহােরর মাধ4েম এই sানীয়করণ িবষয়9 
পিরমাপ করা হেয়েছ যা ভিবষ4েতর সাড়াদােনর জন4 এক9 
-বজলাইন িহেসেব ব4বহার করা -যেত পাের।   

																																																								
1	মানিবক সাড়া ও পনুরdুার পিরকlনা - -মৗসিুম বন4া, (আগs ২০১৯ - এিpল 

২০২০)।	
2	উদাহরণ িহেসেব -যগেুলা◌ার কথা বলা যায় -সগেুলা হেc- g4াn বােগPইন িফl িমশেন 

বাংলােদশ sানীয়করণ pদশPনকারী -দশ িহেসেব িনবPািচত, sাটP  ফাn বাংলােদশ 

ইিনিশেয়9ভ, অkফােমর িহউমািনটািরয়ান -রসপn g4াn ফ4ািসিল9 (এইচআরিজএফ), 

এবং িবিভn গেবষণা, -যমন- অkফাম ও ওিডআই, মািন টকসঃ বাংলােদশ এবং 
উগাnায় কমPরত িবিভn pিতJােনর মানিবক সহায়তা তহিবেলর pবাহ সmেকP  এক9 

এই pিতেবদন pসেŋ 

এই pিতেবদেন sানীয়করণ িবষেয় -বজলাইন তথ4 পিরেবশন করা 
হেয়েছ। এেkেt -দশীয় পযPােয় sানীয়করণ িবষেয় অgগিত 
পিরমােপর জন4 pশাn মহাসাগরীয় অyেল ব4বzত এক9 পdিত 

ও কাঠােমা ব4বহার করা হেয়েছ
3। এই pিতেবদেন -নতৃt, সমnয় 

এবং পিরপূরকতা  ,অংশীদািরt , অথPায়ন, অংশgহণ এবং নীিতমালার 
pভাব এই সাত9 িবষেয় তথ4 িবে|ষণ করা হেয়েছ। িবিভn 
pেচ}া -থেক উdূত jান ও pমােণর ওপর িনভP র কের বাংলােদেশ 
sানীয়করণ pসােরর উেdেশ4 এই গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ। 

pধান ফলাফলসমহূ 
-মৗসিুম বন4ায় পিরচািলত মানিবক সহায়তা কাযPkেম sানীয়করেণর 

িবিভn িবষয়, -যমন- জাতীয় ও sানীয় -নতৃt, সমnয় ও 

পিরপূরকতা, অংশীদািরt ও অথPায়েনর -kেt অgগিত লk4ণীয়। 

এই গেবষণায় -দখা -গেছ -য, িবিভn সাড়াদােনর pমাণ ও চচP াসহ 
বাংলােদেশ sানীয়করেণর এেজnা িবিভnভােব বন4ায় সাড়াদােনর 
-kেt pভাব -ফেলেছ। এর মেধ4 রেয়েছ জাতীয় -নতৃেtর বিলJ 

ভূিমকা; sানীয় ও জাতীয় -নটওয়াকP গেুলার ওপর অিধক 

িনভP রশীলতা; আnজP ািতক সাড়াদােনর আেগ sানীয় সংগঠনগেুলার 

সােথ বিধPতহাের আেলাচনা; এবং মােনাnয়ন এবং আnজP ািতক 

pিতJানগেুলার পিরপূরক ভূিমকা সmেকP আেগর -চেয় ভাল ধারণা। 
এখােন sানীয় পযPােয়র অংশীদািরt pসােরর -kেt মলূ চ4ােলেlর 

মেধ4 রেয়েছ kমতার তারতম4 -মাকািবলা, sানীয় ও জাতীয় সশুীল 

সমােজর ভূিমকা বিৃd, অথPায়েনর সেুযাগ সিৃ}, সkমতা বিৃdেত 
যথাযথ সহায়তা pদান এবং সাড়াদান কাযPkেম জনেগাJীর 

অংশgহণ বিৃd করা। িনেm মলূ তথ4গেুলার সারসংেkপ, এবং 
ভিবষ4েত sানীয়করণ আেরা -জারদার করার জেন4 িকছু িবেবচনার 
কথা উেlখ করা হেয়েছ।   

সমিnত িরেপাটP , মাচP  ২০১৮; এবং এইচএিজ ও িনরাপদ কতৃPক ২০১৮ সােলর -রািহŋা 

সমস4ার সাড়ার pথম ১০০ িদেন sানীয় -নতৃt সmেকP  pণীত ‘-হােয়ন দ4 রাবার িহটস 

দ4 -রাড’।	
3	এইচএিজ ও িপআইএএনিজও, sানীয়করণ পিরমাপ: টুলস ও -Éমওয়াকP , ২০০০ 
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-
content/uploads/2019/12/Measuring-Localisation-Framework-
and-Tools-Final_2019.pdf 
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pধান ফলাফলসমেূহর সংিkpসার4  
িনেmর সারিণেত তথ4সমেূহর সংিkpসার -দয়া হেয়েছ, এখােন sানীয়করেণর কাঠােমাগেুলার পিরমাপ করা হেয়েছ এবং সচূক -দওয়া হেয়েছ। অgগিতর 

pমাণসমেূহর -kেt -কান অgগিত -নই, সীিমত অgগিত, িকছু অgগিত, এবং ব4াপক অgগিত- এই চার9 সচূক dারা ব4াখ4া করা হেয়েছ। 

																																																								
4	-যখােন -কান পদেkপ -নয়ার pমাণ পাওয়া যােবনা, তার অথP এই নয় -য -কান পদেkপই -নয়া হেcনা, হয়েতা -সটা -বইজলাইন pিkয়ায় উেঠ আেসিন। ১৫ নmর পJৃায় বিণPত পdিত -দখনু।	

--ননততৃৃtt  
  

  
  

  

ppভভাাবব  সসূচূচককঃঃ  জাতীয় পযPােয়র সংsাসমহূ মানিবক সহায়তা কাযPkমসমহূেক যথাযথভােব সংjািয়ত 
কেরেছ এবং -নতৃt িদেয়েছ এর  িিককছছুু  ববিিললJJ  ppমমাাণণ পাওয়া যায়।	

সসূচূচকক    
১. sানীয় ও জাতীয় পযPােয়র সংsাসমহূ সাড়াদােন -নতৃt িদেয়েছ এবং িসdাn -নওয়ার -kেt যথাযথ pভাব িবsার 

করেত সমথP হেয়েছ এমন িকছু বিলJ pমাণ -দখা যায়।  

২. আnজP ািতক সংsাসমহূ জাতীয় -নতৃtেক সহায়তা কেরেছ এবং শিkশালীকরেণ ভূিমকা -রেখেছ এমন িকছু বিলJ pমাণ 

-দখা যায়। 

৩. আnজP ািতক সংsাসমহূ অnঃেদশীয় -নতৃেtর কাঠােমা এবং ব4বsায় কাজ করেছ এবং যথাযথ সmান pদশPন করেছ 

এমন িকছু pমাণ সীিমত আকাের -দখা যায়। 

সসমমnnয়য়  ওও  
পপিিররপপূূররককততাা  

  

  
  

  

ppভভাাবব  সসূচূচককঃঃ ‘sানীয় পযPােয় যতটুk sানীয় হওয়া সmব এবং যতটুk আnজP ািতক হওয়া pেয়াজন’ 

সবPসmতভােব এই ধারণার সােথ সহমত এবং এর pেয়ােগর িিককছছুু  ppমমাাণণ পাওয়া যায়। 

সসূচূচকক    
১. সমnয় -ফারাম ও সভাসমেূহ জাতীয় সংsার pিতিনিধt এবং অংশgহণ -দখা -গেছ এমন িকছু বিলJ pমাণ -দখা 

যায়।  

২. আnজP ািতক সংsাগেুলা মানিবক সাড়াদােনর িকছু িকছু -kেt sানীয় এবং জাতীয় পযPােয়র সংsাসমহূেক সহেযািগতা 

করেছ এমন িকছু pমাণ -দখা যায়। 

৩. এমন িকছু pমাণ -দখা যায় -য, মানিবক সহায়তাসমহূ এমনভােব pদান করা হেয়েছ যা সহেযািগতামলূক এবং 

পিরপূরক (-যমনঃ িবিভn মানিবক সহায়তাদানকারী সংsাসমেূহর সিুনিদP} শিk/দবুPলতা িবে|ষেণর মাধ4েম)।  

৪. জাতীয় সশুীল সমােজর সমnয় ব4বsায় অথPায়ন হেc এবং মানিবক সহায়তা কাযPkেম জাতীয় সশুীল সমােজর 

কািরগির সkমতা রেয়েছ এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।  

অঅংংশশীীদদাািিররtt  
  

  
  

	

ppভভাাবব  সসূচূচককঃঃ sানীয়, জাতীয় এবং আnজP ািতক সংsাসমেূহর মেধ4 সমতািভিtক এবং পিরপূরক 

অংশীদািরেtর সসীীিিমমতত  ppমমাাণণ পাওয়া যায়। 

সসূচূচকক    
১. অংশীদািরt গেড় ওঠার -kেt সমতা এবং çনিতকতা pেয়ােগর সীিমত িকছু pমাণ পাওয়া যায়। 

২. সীিমত আকাের দীঘPেময়াদী -কৗশলগত অংশীদািরt -দখেত পাওয়া যায় যা sানীয়/জাতীয় অংশীদারেদর আকাŋা ও 

লk4েকিndক পdিত ও pিkয়া çতিরেত অবদান রােখ।  

৩. অংশীদািরেtর -kেt sানীয় ও জাতীয় সংsাসমেূহর মেধ4 বিধPত kমতা এবং িসdাn gহেণর সীিমত pমাণ পাওয়া 

যায়। 
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অঅথথPPাায়য়নন  
  

  
  

  

ppভভাাবব  সসূচূচককঃঃ জাতীয় ও sানীয় সংsাগেুলার আিথPক sাধীনতা রেয়েছ যা তােদরেক আেরা দkতার 
সােথ কাজ করেত সহায়তা কের এর সসীীিিমমতত  ppমমাাণণ পাওয়া যায়। 

সসূচূচকক    
১. sানীয় ও জাতীয় সংsাসমহূ সামান4 অথবা -কান বাধা ছাড়াই সরাসির তহিবল পাওয়ার সীিমত িকছু pমাণ  

পাওয়া যায়।   

২. sানীয় ও জাতীয় সংsাসমহূ বিধPত হাের মানিবক সহায়তা তহিবল পােc এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়। 

৩. sানীয় ও জাতীয় সংsাসমহূ আিথPক িবষেয় অিধক হাের িসdাn gহণ করেত পারেছ এরকম সীিমত িকছু pমাণ  

পাওয়া যায়। 

সসkkমমততাা  
  

  
  

  

ppভভাাবব  সসূচূচককঃঃ sানীয় ও জাতীয় সংsাসমহূ কাযPকরভােব এবং দkতার সােথ কাজ করেত পারেছ এবং 
আnজP ািতক সংsাসমেূহর কাছ -থেক pেয়াজনীয় এবং সংি|} সহায়তা পােc এরকম িিককছছুু  ppমমাাণণ  
পাওয়া যায়। 

সসূচূচকক    
১. জাতীয় ও আyিলক পযPােয় সkমতা বিৃdর সীিমত pমাণ পাওয়া যায় এবং আnজP ািতক অিভjতােক অিতkম 

কের sানীয়/জাতীয় অিভjতােকও ব4বহােররও সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।  

২. আnজP ািতক সংsাসমহূ জরিুর সাড়াদান কাযPkেম জাতীয় সংsাসমেূহর সkমতােক -ছাট কের -দখেছনা এমন িকছু 

pমাণ পাওয়া যায়।  

৩. মানিবক সহায়তা কাযPkেমর মান, উপকরণ এবং নীিতমালাসমহূেক pাসিŋকীকরণ করা হেয়েছ ও এগেুলা সহজলভ4 

এমন িকছু pমাণ পাওয়া যায়। 

৪. জাতীয় পযPােয় সাড়াদােনর সkমতার -kেt যথাযথ আইন ও পিরকlনা রেয়েছ এমন িকছু pমাণ পাওয়া যায়। 

ননীীততমমাাললাারর  
ppভভাাবব  এএববংং  
অঅ44াাডডেেভভাােেককিিসস  
  

  
  
	

ppভভাাবব  সসূচূচককঃঃ মানিবক সহায়তা কাযPkেমর -kেt kিতgs জনেগাJী এবং জাতীয় সংsাসমহূেক 
অgািধকার -দওয়ার সসীীিিমমতত  ppমমাাণণ পাওয়া যায়।  

সসূচূচকক    
১. নীতমালাসমহূ জনেগাJী সহ sানীয় ও জাতীয় পযPােয়র -sকেহাlােদর মতামেতর িভিtেত গেড় উেঠেছ এমন 

সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।  

২. নীিতমালা ও মানসমহূ িনেয় আেলাচনার সময় জাতীয় পযPােয়র সংsাসমহূেক মলূ -sকেহাlার িহেসেব গণ4 করা 

হেয়েছ যা তােদর ওপর উেlখেযাগ4 pভাব -ফলেত পাের এমন িকছু pমাণ পাওয়া যায়। 

৩. কমPসিূচ pণয়ন -থেক শরু ুকের বাsবায়ন পযPn সকল িবষেয় -দেশর -ভতর sানীয় ও জাতীয় সংsাসমহূ দাতােদর 

অgািধকারগেুলােক pভািবত করেত পারেছ এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।	

অঅংংশশggহহণণ  
  

  
  
	

ppভভাাবব  সসূচূচককঃঃ মানিবক সাড়াদান সংkাn িবিভn িসdাn -নয়ার সময় সীিমতভােব জনেগাJীর -নতৃt 
-দয়া বা অংশgহণ করার সসীীিিমমতত  ppমমাাণণ পাওয়া যায়। 

সসূচূচকক    
১. জনেগাJীর/pাসিŋক মান উnয়েন সকল সংsাসমহূ কাজ করেছ এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়। 

২. জনেগাJী কমPসিুচ pণয়েনর সেুযাগ পােc এবং আnজP ািতক এনিজওেদর কােজর মলূ4ায়ন করেছ এমন সীিমত pমাণ 

পাওয়া যায়। 	
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এেগাবার পথ 
-বজলাইন জিরেপর তথ4-উপাt এই ইিŋত -দয় -য, বাংলােদেশর 

বন4া সাড়াদান কাযPkেম sানীয়করণ দশৃ4মান হেয়েছ, তেব আেরা 
উnিত করার সেুযাগ রেয় -গেছ। আেগর sানীয়করণ সংkাn 
গেবষণায় -যসব িবষয় আেরা শিkশালী কের -তালার কথা উেঠ 

এেসিছল এই জিরেপও একই িবষয়গেুলা উেঠ এেসেছ5। এই জিরেপ 
ব4বzত sানীয়করণ কাঠােমা এবং পিরমােপর পnা অবলmন কের 
ভিবষ4েতও সাড়াদান কাযPkেমর -kেt এরকম গেবষণা করা -যেত 
পাের। 

২০১৯ এর -মৗসিুম বন4ায় সাড়াদান কাযPkম িবষেয় পিরচািলত 
-বইজলাইন জিরেপর ফলাফেলর উপর িভিt কের sানীয়করণ 
pসােরর জন4 িনেmাk চার9 -kেt সপুািরশ করা হয়ঃ 

১. sানীয়করণ pসাের সহায়তা এবং অgগিত মিনটিরংেয়র 
জন4 আেরা শিkশালী কাঠােমা çতির করেত হেব। 

২. সমnয় এবং সাড়াদােনর িবদ4মান ব4বsার মেধ4ই 
sানীয়করণ শিkশালী করেত হেব। 

৩. আnজP ািতক সংsা ও দাতােদর সাড়াদােনর -kেt sানীয়করণ 
কমPকাnসমহূেক আেরা শিkশালী করেত হেব। 

৪. আেরা কাযPকরভােব দেুযPােগ সাড়াদােনর উেdেশ4 sানীয় ও 
জাতীয় সংsাগেুলার জন4 আেরা সিুবধা সিৃ} করেত হেব। 

 

pেত4ক9 সপুািরেশর -kেt িনিদP} পদেkপ -নয়ার জন4 িনেm সময়সীমা সহ সামিgক সপুািরশ উপsাপন করা হল। এেkেt পরামশP 

হেলা, িহউম4ািনটািরয়ান -কাঅিডP েনশন টাs 9ম (এইচিস99) এবং অন4 সকল -sকেহাlারেদরেক এই পদেkপসমহূ বাsবায়েনর িনিদP} 
সময়েরখার সােথ সmত হেত হেব। 

এেগাবার পথ - মলূ পদেkপসমহূ 

১১..  ssাাননীীয়য়ককররণণ  সসহহাায়য়ততাায়য়  এএববংং  অঅggগগিিতত  মমিিননটটিিররংং  এএরর  জজনন44  আআেেররাা  শশিিkkশশাাললীী  ককাাঠঠাােেমমাা  ççততিিরর  ককররেেতত  

হহেেবব।।  
সসমময়য়ককাালল  

১. এই -বইজলাইন জিরেপ ব4বzত sানীয়করণ কাঠােমা ব4বহােরর মাধ4েম বাংলােদেশ আnজP ািতক সহায়তা pাp 
pেত4ক9 দেুযPাগ সাড়াদােনর পর sানীয়করণ িবে|ষণ করার মধ4 িদেয় অঅggগগিিতত  মমিিননটটিিররংং  ককররাা  অঅবব44াাহহতত  
ররাাখখেেতত  হহেেবব।। এেkেt এইচিস99 sানীয়করণ ওয়ািকP ং gপ pিতJা কের কাযPkমগেুলা সমnয় করার কথা 

িবেবচনা করা সহ মিনটিরং এবং অgগিতর উপর pিতেবদন িদেত পাের। 

slেময়ািদ 

২. pিত9 আnজP ািতক সাড়াদােনর -kেt sানীয়করেণর pিতïিতর অgগিত িচিhত করার জন4 pিত9 আnPজািতক 

সাড়াদােনর সােথ যkু sানীয় এবং জাতীয় অংশীদারেদর অঅিিভভnn  ppিিততেেববদদনন,,  িিববেে||ষষণণ  এএববংং  অঅথথPPাায়য়নন  সসংংkkাাnn  

ppককাাশশননাারর  বব44াাপপাােেরর  সসmmতত  হহেেতত  হহেেবব।। 

slেময়ািদ	

৩. দেুযPাগ সাড়াদােন sানীয় এবং জাতীয় এনিজওগেুলার অংশgহণ ও অবদান বিৃd করার উেdেশ4 ততথথ44  িিববিিননমমেেয়য়রর  

ppাাটটফফমমPPগগুেুেললাা  পপযযPPাােেললাাচচননাা  ওও  --জজাাররদদাারর  ককররেেতত  হহেেবব।। 

মধ4েময়ািদ	

৪. দদুেুেযযPPাাগগ  সসাাড়ড়াাদদাােেনন  আআnnজজPP াািিততকক  সসহহাায়য়ততাা  মমূলূল44াায়য়েেননরর  --kkেেtt  ssাাননীীয়য়  ওও  জজাাততীীয়য়  সসংংssাাসসমমূহূহেেকক  সসহহেেযযাািিগগততাা  ককররেেতত  হহেেবব 
যা sানীয় ও জাতীয় সংsাগেুলােক আnজP ািতক অংশীদারেদর মলূ4ায়েনর জন4 সিmিলতভােব এক9 মানসmn 
পdিত çতির করেত সহায়তা করেব।   

মধ4েময়ািদ	

	

																																																								
5 এইচিপিজ, বাংলােদেশ -রািহŋা সাড়াদােনর সkমতা ও পিরপূরকতা, ২০১৮; 

আইএফআরিস, িমশন িরেপাটP : g4াn বােগPইন -লাকালাইেজশন ওয়াকP sীম িমশন টু 

বাংলােদশ, ২০১৮	
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২২..  সসমমnnয়য়  এএববংং  সসাাড়ড়াাদদাােেননরর  িিববদদ44মমাানন  বব44ববssাারর  মমেেধধ44ইই  ssাাননীীয়য়ককররণণ  শশিিkkশশাাললীী  ককররেেতত  হহেেবব।।	 সসমময়য়ককাালল	

১. জাতীয় এনিজওগেুলােক বতPমান জািতসংঘ সংsা এবং আnজP ািতক এনিজওগেুলার সােথ গòত kাsােরর সােথ িিddততীীয়য়  সসহহ--

--ননততৃৃttদদাাননককাাররীী  সসংংssাা  িিহহেেসসেেবব  দদাািিয়য়tt  --দদয়য়াারর  িিববষষয়য়99  িিববেেববচচননাা  ককররেেতত  হহেেবব।। 

sl-মধ4 -ময়ািদ	

২. জাতীয় এনিজও pিতিনিধেদর সােথ কাজ করার মাধ4েম এএইইচচিিসস9999  এএববংং  kkাাssাাররগগুেুেললাােেতত  ssাাননীীয়য়  ওও  জজাাততীীয়য়  এএননিিজজওওগগুেুেললাারর  

ppিিততিিননিিধধtt  এএববংং  অঅংংশশggহহণণ  ববৃিৃিdd  ককররেেতত  হহেেবব।।  

sl-মধ4 -ময়ািদ	

৩. সকল --জজললাায়য়  --জজললাা  পপযযPPাােেয়য়রর  সসমমnnয়য়  --ফফাাককাালল  পপেেয়য়nn  ককাাঠঠাােেমমাােেকক  ppাািিততJJাািিননকক  ররূপূপ  িিদদেেতত  হহেেবব -যখােন মেনানীত sানীয় অথবা 

জাতীয় এনিজওগেুলা পযPায়kেম আবতPন pিkয়ায় দািয়tpাp হেব। pিত বছর বষPাকাল শরু ুহবার আেগই নতুন -ফাকাল 

পেয়n pিতিনিধেদর pিশkেণর ব4বsা করেত হেব। 

sl-মধ4 -ময়ািদ	

৪. (এইচিস99 এবং kাsারসহ) জাতীয় সমnয় সভার -নাটগেুলা সòকভােব িলিপবd করার মাধ4েম ততথথ44সসমমূেূেহহ  অঅিিভভগগমম44ততাা  

--জজাাররদদাারর  ককররেেতত  হহেেবব, -সই সেŋ অন4সব সমnয় িনেদP িশকাও ইংেরিজর সােথ সােথ বাংলায়ও pকাশ করেত হেব। 

slেময়ািদ	

৫. ববাাংংললাােেদদশশ  সসররককাােেরররর  দদুেুেযযPPাাগগ  সসাাড়ড়াাদদাানন  িিববেেককিিndndককররেেণণরর  িিববষষয়য়99েেকক  সসহহাায়য়ততাা  ppদদাানন  অঅবব44াাহহতত  ররাাখখেেতত  হহেেবব,, িবেশষ কের সমnয় 

কাঠােমাগেুলােত সহায়তা করেত হেব। 

মধ4-দীঘP 
-ময়ািদ	

    

৩৩..  আআnnজজPP াািিততকক  সসংংssাা  ওও  দদাাততাােেদদরর  ssাাননীীয়য়ককররণণ  ককমমPPককাাnnসসমমূহূহেেকক  শশিিkkশশাাললীী  ককররেেতত  হহেেবব।।	 সসমময়য়ককাালল	

১. ssাাননীীয়য়  দদkk  ককমম^̂  িিননেেয়য়াাজজেেননরর  সসkkমমততাা  ববৃিৃিddেেকক  অঅggাািিধধককাারর  িিদদেেতত  হহেেবব।।  একই সােথ এইচিস99 এবং kাsারগেুলার মেধ4 

জাতীয় িনেয়াজন -যাগ4 দk কম^র তািলকা çতির করেত হেব। 

slেময়ািদ	

২. sানীয় ও জাতীয় অংশীদারেদরেক pকl িবষয়ক sscc  আআিিথথPPকক  ততথথ44  সসররববররাাহহ  ককররাারর  ppিিততïïিিততরর  মমধধ44  িিদদেেয়য়  ççননিিততকক  

অঅংংশশীীদদাািিররtt  চচচচPP াায়য়  সসহহাায়য়ততাা  ককররেেতত  হহেেবব।।   

মধ4েময়ািদ	

৩. pথাগত দেুযPাগ সাড়াদােনর সময় অgািধকার -জলাগেুলােত sানীয় ও জাতীয় সংsার সােথ দদীীঘঘPPেেমময়য়াাদদীী  চচুুিিkk  ওও  ppেেয়য়াাজজননীীয়য়  

ppিিkkয়য়াা  সসmmnn  ককররেেতত  হহেেবব।। দেুযPাগpবণ এলাকায় sানীয় ও জাতীয় সংsার সােথ কেয়ক-বছরব4াপী অংশীদািরt গেড় 

তুলেত হেব যা সংsাগেুলার িচিhত িবষেয় সkমতা বিৃdেত সহায়ক হেব।  

মধ4-দীঘP 
-ময়ািদ	

৪. sানীয় ও জাতীয় সংsাগেুলার জন4 এক9 িিননিিদদPP}}  পপিিররমমাাণণ  সসাাড়ড়াাদদাানন  ততহহিিববলল  আআননুJুJাািিননককভভাােেবব  ররাাখখাারর  ককথথাা  িিববেেচচননাা  ককররেেতত  

হহেেবব।। 

sl-মধ4 -ময়ািদ	

    

৪৪..  আআেেররাা  ককাাযযPPককররভভাােেবব  দদুেুেযযPPাােেগগ  সসাাড়ড়াাদদাােেননরর  উউেেddেেশশ44  ssাাননীীয়য়  ওও  জজাাততীীয়য়  সসংংssাাগগুেুেললাারর  জজনন44  সসুেুেযযাাগগ--সসুিুিববধধাা  সসৃিৃি}}  ককররেেতত  হহেেবব।।	 সসমময়য়ককাালল	

১. ককেেপপPPাােেররটট//ppাাইইেেভভটট  --সসkkেেরররর  আআিিথথPPকক  সসহহেেযযাািিগগততাা  --জজাাররদদাারর  ককররেেতত  হহেেবব (জািতসংেঘর -gাবাল কm4াk -মmারেদর িদেয় শরু ু

করার কথা বলা হেc) যােত কের তারা দেুযPাগ সাড়াদােনর জন4 sানীয় এনিজওেদর সরাসির তহিবল িদেত পাের। 

মধ4-দীঘP 
-ময়ািদ	

২. ssাাননীীয়য়  ওও  জজাাততীীয়য়  এএননিিজজওও  ppাাটটফফমমPPগগুেুেললাােেকক  সসদদসস44  সসংংssাাসসহহ  িিববিিভভnn  উউৎসস  --থথেেকক  অঅথথPP  সসংংggেেহহরর  --চচ}}াা  ককররেেতত  হহেেবব।। মধ4 -ময়ািদ	

৩. মমূলূল  --ssককেেহহাাllাাররেেদদরর  সসাােেথথ  িিমমেেলল  ssাাননীীয়য়  পপযযPPাােেয়য়  জজররুিুিরর  দদুেুেযযPPাাগগ  ততহহিিববলল  গগেেড়ড়  --ততাাললাারর  --চচ}}াা  ককররেেতত  হহেেবব যােত কের sানীয় 

এনিজওগেুলা ঐ তহিবল -পেত পাের। 

মধ4-দীঘP 
-ময়ািদ	

৪. pেযাজ4 -kেt ssাাননীীয়য়  ওও  জজাাততীীয়য়  সসংংগগঠঠননগগুেুেললাােেকক  ককননেেসসাা99PP য়য়াামম  গগঠঠনন  ককররাারর  ককথথাা  িিববেেববচচননাা  ককররেেতত  হহেেবব (sানীয় অথাব 

খাতিভিtক) যােত কের তহিবেল তােদর অিভগম4তার সেুযাগ বিৃd পায়। 

মধ4 -ময়ািদ	
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