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২০১৯ সােলর -মৗসুিম বন4ায় বাংলােদেশর ২৮9 -জলার
৭৬ লােখরও -বিশ মানুষ kিতgs হেয়িছেলন। এর ফেল
ব4াপক জনেগাJীেক sানচু 4ত হেত হেয়িছল। এমতাবsায়,
sানীয়, জাতীয় এবং আnজP ািতক সুশীল সমােজর
-sকেহাlারেদর সহায়তায় সরকােরর -নতৃ েt সাড়াদান
কাযPkম পিরচািলত হেয়েছ যার মেধ4 িছল জীবন
রkাকারী সহায়তা pদান, িবপদাপn মানুেষর িনরাপtা ও
মযPাদা রkা এবং পুনিনPম াP ণ ও পুনরুdার কােজ সহায়তা
pদান। মানিবক সহায়তায় িনেয়ািজত কম^বৃn ও`াlP
িহউম4ািনটািরয়ান সািমেট sানীয়করণ িবষেয় -যসকল
অŋীকার কেরেছ -সগুেলার অgগিতগুেলা িচিhত কেরেছ1।

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 হেয়েছ3। এই pিতেবদেন -নতৃ t, সমnয়
এবং পিরপূরকতা ,অংশীদািরt ,অথPায়ন, অংশgহণ এবং নীিতমালার
pভাব এই সাত9 িবষেয় তথ4 িবে|ষণ করা হেয়েছ। িবিভn
pেচ}া -থেক উdূ ত jান ও pমােণর ওপর িনভP র কের বাংলােদেশ
sানীয়করণ pসােরর উেdেশ4 এই গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ।

pধান ফলাফলসমূহ
-মৗসুিম বন4ায় পিরচািলত মানিবক সহায়তা কাযPkেম sানীয়করেণর
িবিভn িবষয়, -যমন- জাতীয় ও sানীয় -নতৃ t, সমnয় ও

সাmpিতক বছরগুেলােত বাংলােদেশ -রািহŋা সাড়াদান সহ মানিবক
সহায়তা কাযPkমগুেলােত sানীয়করণ িবেশষ গুরেু tর সােথ -দখা
হেয়েছ। অংশীদািরt, কমPসিূ চ এবং িবিভn গেবষণা কাযPkম g4াn
বােগPইন এবং চাটP ার ফর -চl2 িবষয়ক অŋীকারসমূেহর অgগিতেত
িবেশষ ভূ িমকা রাখেছ। ২০১৯ সােল ব4াপক বন4ার ফেল মানিবক
সহায়তায় িনেয়ািজত কম^বৃn দুেযPাগ ব4বsাপনায় sানীয়করণ
িবষয়9েক শিkশালী কের -তালার সুেযাগ পায়। মানিবক সহায়তা
এবং পুনরুdার পিরকlনা দুেযPাগকােল 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।

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 -নতৃ েtর বিলJ
ভূ িমকা; sানীয় ও জাতীয় -নটওয়াকP গুেলার ওপর অিধক
িনভP রশীলতা; আnজP ািতক সাড়াদােনর আেগ sানীয় সংগঠনগুেলার
সােথ বিধPতহাের আেলাচনা; এবং মােনাnয়ন এবং আnজP ািতক
pিতJানগুেলার পিরপূরক ভূ িমকা সmেকP আেগর -চেয় ভাল ধারণা।
এখােন sানীয় পযPােয়র অংশীদািরt pসােরর -kেt মূল চ4ােলেlর
মেধ4 রেয়েছ kমতার তারতম4 -মাকািবলা, sানীয় ও জাতীয় সুশীল
সমােজর ভূ িমকা বৃিd, অথPায়েনর সুেযাগ সৃি}, সkমতা বৃিdেত
যথাযথ সহায়তা pদান এবং সাড়াদান কাযPkেম জনেগাJীর
অংশgহণ বৃিd করা। িনেm মূল তথ4গুেলার সারসংেkপ, এবং
ভিবষ4েত sানীয়করণ আেরা -জারদার করার জেন4 িকছু িবেবচনার
কথা উেlখ করা হেয়েছ।

1

মানিবক সাড়া ও পুনরুdার পিরকlনা - -মৗসুিম বন4া, (আগs ২০১৯ - এিpল

সমিnত িরেপাটP , ম াচP ২০১৮; এবং এইচএিজ ও িনরাপদ কতৃP ক ২০১৮ সােলর -রািহŋা
সমস4ার সাড়ার pথম ১০০ িদেন sানীয় -নতৃ t সmেকP pণীত ‘-হােয়ন দ4 রাবার িহটস

২০২০)।

2

উদাহরণ িহেসেব -যগুেলা◌ার কথা বলা যায় -সগুেলা 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

3

দ4 -রাড’।
এইচএিজ ও িপআইএএনিজও, sানীয়করণ পিরমাপ: টু লস ও -Éমওয়াকP , ২০০০

https://humanitarianadvisorygroup.org/wpcontent/uploads/2019/12/Measuring-Localisation-Frameworkand-Tools-Final_2019.pdf

3

pধান ফলাফলসমূেহর সংিkpসার4
িনেmর সারিণেত তথ4সমূেহর সংিkpসার -দয়া হেয়েছ, এখােন sানীয়করেণর কাঠােমাগুেলার পিরমাপ করা হেয়েছ এবং সূচক -দওয়া হেয়েছ। অgগিতর
pমাণসমূেহর -kেt -কান অgগিত -নই, সীিমত অgগিত, িকছু অgগিত, এবং ব4াপক অgগিত- এই চার9 সূচক dারা ব4াখ4া করা হেয়েছ।

-নতৃ t

pভাব সচূ কঃ জাতীয় পযPােয়র সংsাসমূহ মানিবক সহায়তা কাযPkমসমূহেক যথাযথভােব সংjািয়ত

কেরেছ এবং -নতৃ t িদেয়েছ এর িকছু বিলJ pমাণ পাওয়া যায়।
সচূ ক
১. sানীয় ও জাতীয় পযPােয়র সংsাসমূহ সাড়াদােন -নতৃ t িদেয়েছ এবং িসdাn -নওয়ার -kেt যথাযথ pভাব িবsার
করেত সমথP হেয়েছ এমন িকছু বিলJ pমাণ -দখা যায়।
২. আnজP ািতক সংsাসমূহ জাতীয় -নতৃ tেক সহায়তা কেরেছ এবং শিkশালীকরেণ ভূ িমকা -রেখেছ এমন িকছু বিলJ pমাণ
-দখা যায়।
৩. আnজP ািতক সংsাসমূহ অnঃেদশীয় -নতৃ েtর কাঠােমা এবং ব4বsায় কাজ করেছ এবং যথাযথ সmান pদশPন করেছ
এমন িকছু pমাণ সীিমত আকাের -দখা যায়।

সমnয় ও
পিরপূরকতা

pভাব সচূ কঃ ‘sানীয় পযPােয় যতটু k sানীয় হওয়া সmব এবং যতটু k আnজP ািতক হওয়া pেয়াজন’

সবPসmতভােব এই ধারণার সােথ সহমত এবং এর pেয়ােগর িকছু pমাণ পাওয়া যায়।
সচূ ক
১. সমnয় -ফারাম ও সভাসমূেহ জাতীয় সংsার pিতিনিধt এবং অংশgহণ -দখা -গেছ এমন িকছু বিলJ pমাণ -দখা
যায়।
২. আnজP ািতক সংsাগুেলা মানিবক সাড়াদােনর িকছু িকছু -kেt sানীয় এবং জাতীয় পযPােয়র সংsাসমূহেক সহেযািগতা
করেছ এমন িকছু pমাণ -দখা যায়।
৩. এমন িকছু pমাণ -দখা যায় -য, মানিবক সহায়তাসমূহ এমনভােব pদান করা হেয়েছ যা সহেযািগতামূলক এবং
পিরপূরক (-যমনঃ িবিভn মানিবক সহায়তাদানকারী সংsাসমূেহর সুিনিদP } শিk/দুবলP তা িবে|ষেণর মাধ4েম)।
৪. জাতীয় সুশীল সমােজর সমnয় ব4বsায় অথPায়ন হেc এবং মানিবক সহায়তা কাযPkেম জাতীয় সুশীল সমােজর
কািরগির সkমতা রেয়েছ এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।

অংশীদািরt

pভাব সচূ কঃ sানীয়, জাতীয় এবং আnজP ািতক সংsাসমূেহর মেধ4 সমতািভিtক এবং পিরপূরক

অংশীদািরেtর সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।
সচূ ক
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 সংsাসমূেহর মেধ4 বিধPত kমতা এবং িসdাn gহেণর সীিমত pমাণ পাওয়া
যায়।
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 পৃJায় বিণPত পdিত -দখুন।

4

অথাP য়ন

pভাব সচূ কঃ জাতীয় ও sানীয় সংsাগুেলার আিথPক sাধীনতা রেয়েছ যা তােদরেক আেরা দkতার

সােথ কাজ করেত সহায়তা কের এর সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।
সচূ ক
১. sানীয় ও জাতীয় সংsাসমূহ সামান4 অথবা -কান বাধা ছাড়াই সরাসির তহিবল পাওয়ার সীিমত িকছু pমাণ
পাওয়া যায়।
২. sানীয় ও জাতীয় সংsাসমূহ বিধPত হাের মানিবক সহায়তা তহিবল পােc এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।
৩. sানীয় ও জাতীয় সংsাসমূহ আিথPক িবষেয় অিধক হাের িসdাn gহণ করেত পারেছ এরকম সীিমত িকছু pমাণ
পাওয়া যায়।

সkমতা

pভাব সচূ কঃ sানীয় ও জাতীয় সংsাসমূহ কাযPকরভােব এবং দkতার সােথ কাজ করেত পারেছ এবং
আnজP ািতক সংsাসমূেহর কাছ -থেক pেয়াজনীয় এবং সংি|} সহায়তা পােc এরকম িকছু pমাণ

পাওয়া যায়।
সচূ ক
১. জাতীয় ও আyিলক পযPােয় সkমতা বৃিdর সীিমত pমাণ পাওয়া যায় এবং আnজP ািতক অিভjতােক অিতkম
কের sানীয়/জাতীয় অিভjতােকও ব4বহােররও সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।
২. আnজP ািতক সংsাসমূহ জরুির সাড়াদান কাযPkেম জাতীয় সংsাসমূেহর সkমতােক -ছাট কের -দখেছনা এমন িকছু
pমাণ পাওয়া যায়।
৩. মানিবক সহায়তা কাযPkেমর মান, উপকরণ এবং নীিতমালাসমূহেক pাসিŋকীকরণ করা হেয়েছ ও এগুেলা সহজলভ4
এমন িকছু pমাণ পাওয়া যায়।
৪. জাতীয় পযPােয় সাড়াদােনর সkমতার -kেt যথাযথ আইন ও পিরকlনা রেয়েছ এমন িকছু pমাণ পাওয়া যায়।

নীতমালার
p ভ াব এ ব ং
অ 4 া ড ে ভ া ে ক িস

pভাব সচূ কঃ মানিবক সহায়তা কাযPkেমর -kেt kিতgs জনেগাJী এবং জাতীয় সংsাসমূহেক

অgািধকার -দওয়ার সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।
সচূ ক
১.

নীতমালাসমূহ জনেগাJী সহ sানীয় ও জাতীয় পযPােয়র -sকেহাlােদর মতামেতর িভিtেত গেড় উেঠেছ এমন
সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।

২. নীিতমালা ও মানসমূহ িনেয় আেলাচনার সময় জাতীয় পযPােয়র সংsাসমূহেক মূল -sকেহাlার িহেসেব গণ4 করা
হেয়েছ যা তােদর ওপর উেlখেযাগ4 pভাব -ফলেত পাের এমন িকছু pমাণ পাওয়া যায়।
৩. কমPসিূ চ pণয়ন -থেক শুরু কের বাsবায়ন পযPn সকল িবষেয় -দেশর -ভতর sানীয় ও জাতীয় সংsাসমূহ দাতােদর
অgািধকারগুেলােক pভািবত করেত পারেছ এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।

অ ংশ g হণ

pভাব সচূ কঃ মানিবক সাড়াদান সংkাn িবিভn িসdাn -নয়ার সময় সীিমতভােব জনেগাJীর -নতৃ t

-দয়া বা অংশgহণ করার সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।
সচূ ক
১. জনেগাJীর/pাসিŋক মান উnয়েন সকল সংsাসমূহ কাজ করেছ এমন সীিমত pমাণ পাওয়া যায়।
২. জনেগাJী কমPসিু চ pণয়েনর সুেযাগ পােc এবং আnজP ািতক এনিজওেদর কােজর মূল4ায়ন করেছ এমন সীিমত pমাণ
পাওয়া যায়।

5

এেগাবার পথ
-বজলাইন জিরেপর তথ4-উপাt এই ইিŋত -দয় -য, বাংলােদেশর
বন4া সাড়াদান কাযPkেম sানীয়করণ দৃশ4মান হেয়েছ, তেব আেরা
উnিত করার সুেযাগ রেয় -গেছ। আেগর sানীয়করণ সংkাn
গেবষণায় -যসব িবষয় আেরা শিkশালী কের -তালার কথা উেঠ
এেসিছল এই জিরেপও একই িবষয়গুেলা উেঠ এেসেছ5। এই জিরেপ
ব4বzত sানীয়করণ কাঠােমা এবং পিরমােপর পnা অবলmন কের
ভিবষ4েতও সাড়াদান কাযPkেমর -kেt এরকম গেবষণা করা -যেত
পাের।
২০১৯ এর -মৗসুিম বন4ায় সাড়াদান কাযPkম িবষেয় পিরচািলত
-বইজলাইন জিরেপর ফলাফেলর উপর িভিt কের sানীয়করণ
pসােরর জন4 িনেmাk চার9 -kেt সুপািরশ 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
কমPকাnসমূহেক আেরা শিkশালী করেত হেব।
৪. আেরা কাযPকরভােব দুেযPােগ সাড়াদােনর উেdেশ4 sানীয় ও
জাতীয় সংsাগুেলার জন4 আেরা সুিবধা সৃি} করেত হেব।

pেত4ক9 সুপািরেশর -kেt িনিদP } পদেkপ -নয়ার জন4 িনেm সময়সীমা সহ সামিgক সুপািরশ উপsাপন করা হল। এেkেt পরামশP
হেলা, িহউম4ািনটািরয়ান -কাঅিডP েনশন টাs 9ম (এইচিস99) এবং অন4 সকল -sকেহাlারেদরেক এই পদেkপসমূহ বাsবায়েনর িনিদP }
সময়েরখার সােথ সmত হেত হেব।

এেগাবার পথ - মূল পদেkপসমূহ
১ . s া ন ী য় ক র ণ স হ া য় ত া য় এ ব ং অ g গ িত ম ি ন ট ি র ং এ র জ ন 4 আ ে র া শ ি k শ া ল ী ক া ঠ া ে ম া ç ত ি র ক র ে ত
হ েব ।
১. এই -বইজলাইন জিরেপ ব4বzত sানীয়করণ কাঠােমা ব4বহােরর মাধ4েম বাংলােদেশ আnজP ািতক সহায়তা pাp
pেত4ক9 দুেযPাগ সাড়াদােনর পর sানীয়করণ িবে|ষণ করার মধ4 িদেয় অgগিত মিনটিরং করা অব4াহত
রাখেত হেব। এেkেt এইচিস99 sানীয়করণ ওয়ািকP ং gপ pিতJা কের কাযPkমগুেলা সমnয় করার কথা

স ম য় ক াল
slেময়ািদ

িবেবচনা করা সহ মিনটিরং এবং অgগিতর উপর pিতেবদন িদেত পাের।
২. pিত9 আnজP ািতক সাড়াদােনর -kেt sানীয়করেণর pিতïিতর অgগিত িচিhত করার জন4 pিত9 আnPজািতক

slেময়ািদ

সাড়াদােনর সােথ যুk sানীয় এবং জাতীয় অংশীদারেদর অিভn pিতেবদন, িবে|ষণ এবং অথাP য়ন সংkাn
pকাশনার ব4াপাের সmত হেত হেব।

৩. দুেযPাগ সাড়াদােন sানীয় এবং জাতীয় এনিজওগুেলার অংশgহণ ও অবদান বৃিd করার উেdেশ4 তথ4 িবিনমেয়র

মধ4েময়ািদ

pাটফমগP েু লা পযাP েলাচনা ও -জারদার করেত হেব।

৪. দেু যাP গ সাড়াদােন আnজP ািতক সহায়তা মলূ 4ায়েনর -kেt sানীয় ও জাতীয় সংsাসমহূ েক সহেযািগতা করেত হেব
যা sানীয় ও জাতীয় সংsাগুেলােক আnজP ািতক অংশীদারেদর মূল4ায়েনর জন4 সিmিলতভােব এক9 মানসmn
পdিত çতির করেত সহায়তা করেব।

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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মধ4েময়ািদ

২ . স ম n য় এ ব ং স া ড় া দ া েন র িব দ 4 ম া ন ব 4 ব s া র ম েধ 4 ই s া ন ীয় ক র ণ শ িk শ া ল ী ক র ে ত হ েব ।

স ম য় ক াল

১. জাতীয় এনিজওগুেলােক বতP মান জািতসংঘ সংsা এবং আnজP ািতক এনিজওগুেলার সােথ গòত kাsােরর সােথ িdতীয় সহ- sl-মধ4 -ময়ািদ
-নতৃ tদানকারী সংsা িহেসেব দািয়t -দয়ার িবষয়9 িবেবচনা করেত হেব।

২. জাতীয় এনিজও pিতিনিধেদর সােথ কাজ করার মাধ4েম এইচিস99 এবং kাsারগেু লােত sানীয় ও জাতীয় এনিজওগেু লার sl-মধ4 -ময়ািদ
pিতিনিধt এবং অংশgহণ বিৃ d করেত হেব।

৩. সকল -জলায় -জলা পযাP েয়র সমnয় -ফাকাল পেয়n কাঠােমােক pািতJািনক রপূ িদেত হেব -যখােন মেনানীত sানীয় অথবা sl-মধ4 -ময়ািদ
জাতীয় এনিজওগুেলা পযPায়kেম আবতP ন pিkয়ায় দািয়tpাp হেব। pিত বছর বষPাকাল শুরু হবার আেগই নতু ন -ফাকাল
পেয়n pিতিনিধেদর pিশkেণর ব4বsা করেত হেব।
৪. (এইচিস99 এবং kাsারসহ) জাতীয় সমnয় সভার -নাটগুেলা সòকভােব িলিপবd করার মাধ4েম তথ4সমেূ হ অিভগম4তা slেময়ািদ
-জারদার করেত হেব, -সই সেŋ অন4সব সমnয় িনেদP িশকাও ইংেরিজর সােথ সােথ বাংলায়ও pকাশ করেত হেব।
ndক
করেণর িবষয়9েক সহায়তা pদান অব4াহত রাখেত হেব, িবেশষ কের সমnয় মধ4-দীঘP
৫. বাংলােদশ সরকােরর দেু যাP গ সাড়াদান িবেকিnd
-ময়ািদ
কাঠােমাগুেলােত সহায়তা করেত হেব।

৩. আnজP ািতক সংsা ও দাতােদর sানীয়করণ কমক
P াnসমহূ েক শিkশালী করেত হেব।

স ম য় ক াল

১. sানীয় দk কম^ িনেয়াজেনর সkমতা বিৃ dেক অgািধকার িদেত হেব। একই সােথ এইচিস99 এবং kাsারগুেলার মেধ4 slেময়ািদ
জাতীয় িনেয়াজন -যাগ4 দk কম^র তািলকা çতির করেত হেব।
২. sানীয় ও জাতীয় অংশীদারেদরেক pকl িবষয়ক sc আিথকP তথ4 সরবরাহ করার pিতïিতর মধ4 িদেয় çনিতক মধ4েময়ািদ
অংশীদািরt চচP ায় সহায়তা করেত হেব।

৩. pথাগত দুেযPাগ সাড়াদােনর সময় অgািধকার -জলাগুেলােত sানীয় ও জাতীয় সংsার সােথ দীঘেP ময়াদী চু িk ও pেয়াজনীয় মধ4-দীঘP
pিkয়া সmn করেত হেব। দুেযPাগpবণ এলাকায় sানীয় ও জাতীয় সংsার সােথ কেয়ক-বছরব4াপী অংশীদািরt গেড় -ময়ািদ
তু লেত হেব যা সংsাগুেলার িচিhত িবষেয় সkমতা বৃিdেত সহায়ক হেব।
৪. sানীয় ও জাতীয় সংsাগুেলার জন4 এক9 িনিদP } পিরমাণ সাড়াদান তহিবল আনJু ািনকভােব রাখার কথা িবেচনা করেত sl-মধ4 -ময়ািদ
হেব।

৪. আেরা কাযকP রভােব দেু যাP েগ সাড়াদােনর উেdেশ4 sানীয় ও জাতীয় সংsাগেু লার জন4 সেু যাগ-সিু বধা সিৃ } করেত হেব।

সময়কাল

১. কেপাP েরট/pাইেভট -সkেরর আিথকP সহেযািগতা -জারদার করেত হেব (জািতসংেঘর -gাবাল কm4াk -মmারেদর িদেয় শুরু মধ4-দীঘP
-ময়ািদ
করার কথা বলা হেc) যােত কের তারা দুেযPাগ সাড়াদােনর জন4 sানীয় এনিজওেদর সরাসির তহিবল িদেত পাের।
২. sানীয় ও জাতীয় এনিজও pাটফমগP েু লােক সদস4 সংsাসহ িবিভn উৎস -থেক অথP সংgেহর -চ}া করেত হেব।

মধ4 -ময়ািদ

৩. মলূ -sকেহাlারেদর সােথ িমেল sানীয় পযাP েয় জরিু র দেু যাP গ তহিবল গেড় -তালার -চ}া করেত হেব যােত কের sানীয় মধ4-দীঘP
-ময়ািদ
এনিজওগুেলা ঐ তহিবল -পেত পাের।
৪. pেযাজ4 -kেt sানীয় ও জাতীয় সংগঠনগেু লােক কনেসা9P য়াম গঠন করার কথা িবেবচনা করেত হেব (sানীয় অথাব মধ4 -ময়ািদ
খাতিভিtক) যােত কের তহিবেল তােদর অিভগম4তার সুেযাগ বৃিd পায়।

7

8

9

