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মযাজপং'এর সমীো | জিক্ষসম্বর 2019 

 



জিক্ষসম্বর 2019: সংজেপ্ত জিিরণ: জিঙ্গ-জিজিে সজ ংসিা স্থানীয়েরণ: মানজিে সমিােরণ িা জস্থজি িিায় রাখা 2  

সুচিপত্র 
পটিূজম ............................................................................................................................................................... 3 
পদ্ধজি এিং আজিষ্কার ........................................................................................................................................ 5 

সামগ্রিক স্থানীয়করণের কম হওয়া .................................................................................................. 6 
গ্রিগ্রিগ্রি স্থানীয়করণে গ্রিগ্রনণয়াণের প্রণয়ািন ......................................................................................... 6 
গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টাণরর সীমািদ্ধ শগ্রি ............................................................................................. 7 
ডাব্লুএলও এিং মগ্রহলাণের ননতৃণের িনয িাধা .................................................................................... 7 
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গ্রলে-গ্রিগ্রিক সগ্রহংসতা (গ্রিগ্রিগ্রি) গ্রিণের অনযতম একটি প্রচগ্রলত মানিাগ্রধকার লঙ্ঘন; প্রায় গ্রতনিন মগ্রহলার মণধয একিন 
তার িীিদ্দশায় শারীগ্ররক িা নর্ৌন গ্রনর্যাতণনর অগ্রিজ্ঞতা োণিন। র্গ্রেও মানগ্রিক িরুরী েগ্ররগ্রস্থগ্রত মগ্রহলাণের ও নমণয়ণেরণক 
অস্বািাগ্রিকিাণি প্রিাগ্রিত কণর, কমযসযগ্রচর হস্তণেে িা সম্পগ্রকয ত তহগ্রিণলর প্রিাহ প্রসণে তাণের সুরো প্রায়শই ের্যাপ্ত 
েগ্ররমাণে অিাগ্রধকার োয় না। অণনক নেণে, মগ্রহলা এিং মগ্রহলা ননতৃোধীন সংস্থাগুগ্রল (ডাব্লুএলও) প্রগ্রতণরাধ, প্রগ্রতগ্রিয়া িা 
সমন্বয় উণেযাণে েগ্ররিতয ণনর প্রগ্রতগ্রনগ্রধ গ্রহসাণি অর্যেযেয িাণি একীিয ত হয় না।1 
 
স্থানীয় সেমতা িৃগ্রদ্ধর লেয গ্রচগ্রিত কণর এিং নর্ মানুষণের প্রণয়ািন অগ্রধক তাণের িনয সরাসগ্রর অগ্রতগ্ররি সহায়তা 
সরিরাহ কণর 2016 সাণলর ওয়ার্ল্য  গ্রহউমযাগ্রনণেগ্ররয়ান সাগ্রমে (ডাব্লুএইচএস) এিং েরিতী িযান্ড িাণেযইণনর  প্রগ্রতশ্রুগ্রতগুগ্রল 
স্থানীয়করণের গ্রিষয় সযগ্রচ গ্রনধযারণে সহায়তা কণরণে। গ্রিেস্তণর এই প্রগ্রতশ্রুগ্রত র্াকা সণেও, স্থানীয় কমীিৃণের হাণত েমতা 
এিং সংস্থানণক গ্রক কণর সি নচণয় িাল িাণি স্থানান্তগ্ররত করা র্ায় নস সম্পণকয  মানগ্রিক িযিস্থায় ঐকমণতযর অিাি রণয়ণে 
অর্িা গ্রক িাণি নকানও মযল নীগ্রতেত প্রগ্রতগ্রিয়ার প্রসণে স্থানীয়করণের প্রচার করা র্ায়। অণনক নেণে, তহগ্রিল এিং 
েমতা মযলত গ্রিণের উিণরর ধনী নেশগুগ্রলণত অিগ্রস্থত কণয়কটি িৃহৎ মানগ্রিক সংস্থার হাণত নকন্দ্রীিয ত র্াণক এিং স্থানীয় 
কমীিৃে মানগ্রিক িযিস্থার মণধয েমতা নাোল োওয়ার নেণে িড় আগ্রর্যক, কাঠাণমােত এিং নোগ্রিতাগ্রিক িাধার মুণিামুগ্রি 
হণত র্াণকন। 
 
নেিা র্ায় নর্ র্গ্রে স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর েমতা িৃগ্রদ্ধ করা হয় এিং গ্রসদ্ধান্ত িহণের প্রগ্রিয়াণত এিং তহগ্রিণলর গ্রিষণয় তারা 
অংশিহে কণর, তাহণল মানগ্রিক প্রগ্রতগ্রিয়াগুগ্রল দ্রুত হয় এিং আরও অগ্রধক কার্যকর িাণি িিায় রািা র্ায়।2,3অণনক 
নেণে, এই সুগ্রিধার কারে হল স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর নসই প্রসণে একটি িৃহির ধারো র্াণক,তারা প্রিাগ্রিত িনণোিীর সাণর্ 
আরও সহণি নর্াোণর্াে করণত োণর এিং িটিল রািননগ্রতক ও সামাগ্রিক েগ্ররগ্রস্থগ্রতণতও সহণি কাি করণত োণর।গ্রিগ্রিগ্রি 
গ্রনিারে এিং প্রগ্রতগ্রিয়ামযলক উণেযােগুগ্রলর নেণে এই সুগ্রিধাগুগ্রল গ্রিণশষ িাণি সতয,নর্ণহতু গ্রলে বিষময এিং েগ্রতকারক 
সামাগ্রিক গ্রিগ্রধগুগ্রল গ্রিগ্রিগ্রিণত অিোন রাণি, তাই স্থানীয় মগ্রহলা এিং ডাব্লুএলও'র অন্তিুয গ্রি নসগুগ্রলণক কার্যকরিাণি সমাধান 
করার িনয গুরুেেযেয হয়।4মানগ্রিক িযিস্থা গ্রক রূে ধারে কণর তার উের গ্রনিয র কণর,এিং নর্ মাোয় তারা মগ্রহলাণের 
অর্যেযেয অংশিহে েণড় তুণলগ্রেল,িরুরী অিস্থা হয় সমতার েগ্ররিতয ণনর িনয অনুঘেক হণত োণর অর্িা গ্রিগ্রিগ্রি’র েযিয-
গ্রিেযমান চাগ্রলকা শগ্রিগুগ্রলণক আরও িৃগ্রদ্ধ করণত োণর। 
1 লাটিগ্রমর, নক, এিং নমালণলে, এইচ। এর িনয গ্রক গ্রতগ্রন ের কষাকগ্রষ কণরগ্রন? গ্রলে এিং িযান্ড িাণেযইন। অযাকশনএইড। 
2 ওয়াল, আই।, এিং নহডলনু্ড, নক। (2016)। স্থানীয়করে এিং স্থানীয়িাণি ননতৃোধীন সঙ্কণের প্রগ্রতগ্রিয়া: একটি সাগ্রহগ্রতযক ের্যাণলাচনা। নলাকাল2নলািাল 
3 সুরো স্থানীয়করে েণিষোর িনয https://www.local2global.info/research এ নলাকাল 2 নলািাল নেিুন 
4 আইআরগ্রস। (2017)। িরুরী েগ্ররগ্রস্থগ্রতণত গ্রলে গ্রিগ্রিক সগ্রহংসতার স্থানীয়করণের প্রগ্রতগ্রিয়া। 

পটিূজম 
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মানগ্রিক প্রগ্রতগ্রিয়ার অনযানয গ্রিষণয়র তুলনায়,নারী ও নমণয়ণের প্রগ্রত সগ্রহংসতা গ্রনরসণনর প্রণচিায় অর্যায়ন উণেিণর্ােযিাণি 
কম িযয় করা হণয়ণে।5 গ্রিেিযােী মানগ্রিক অর্যায়ন সংিান্ত তর্য 2016-2018'র মণধয গ্রিনাগ্রিয়াল ট্র্যাগ্রকং গ্রসণস্টম’এর 
(এিটিএস) প্রগ্রতণিেন নেিাণে নর্ সমস্ত মানগ্রিক অর্যায়ণনর মণধয গ্রিগ্রিগ্রি হল মাে 0.12%, র্া হল সমি 
গ্রিগ্রিগ্রিঅর্যায়ণনর িনয অনুণরাধগুগ্রলর মাে এক-তৃতীয়াংশ।6সমস্ত মানগ্রিক প্রগ্রতগ্রিয়াগুগ্রলণত স্থানীয় অর্যায়ণনর েগ্ররমাে 
উণেিণর্ােয িাণি হ্রাস নেণয়ণে, স্থানীয় সংস্থাগুগ্রল 2015 সাণল সমস্ত মানগ্রিক সহায়তা তহগ্রিণলর মাে 0.4% এিং 2016 
সাণল 0.3% মাে নেণয়গ্রেল।7আগ্রর্যক অনুসরেকরে প্রগ্রিয়াণত নারী এিং নমণয়ণের িনয কত েগ্ররমাে অর্য িরাদ্দ করা হয় অর্িা 
ডাব্লুএলও কত েগ্ররমাে অর্য োয় তা িানার নকান িযিস্থা ননই।8,9 
 

মানগ্রিক সংকে র্ত ঘন ঘন, েীঘযাগ্রয়ত এিং িটিল হণয় উঠণে,িমিধযমান চাগ্রহো নমোণত গ্রিেযমান মানগ্রিক িযিস্থার আমযল 
েগ্ররিতয ন প্রণয়ািন হণয় েণড়ে।অগ্রধকতর কার্যকর মানগ্রিক েেণেণের িনয স্থানীয় ও িাতীয় সংস্থাগুগ্রলণক অগ্রধক প্রগ্রতগ্রনগ্রধে 
এিং িগ্রড়ত র্াকার অনুমগ্রত নেওয়ার িনয গ্রিেযমান শগ্রি কাঠাণমাগুগ্রলণত েগ্ররিতয ন প্রণয়ািন। 
এই গ্রিষয়গুগ্রলর েগ্ররণপ্রগ্রেণত,গ্রলে-গ্রিগ্রিক সগ্রহংসতার অঞ্চল গ্রিগ্রিক োয়িদ্ধতার স্থানীয়করে সম্পগ্রকয ত োস্ক টিম (গ্রিগ্রিগ্রি 
এওআর) নিব্রুয়াগ্রর-মাচয  2019 সাণল মানগ্রিক প্রসণে গ্রিগ্রিগ্রি স্থানীয়করে সম্পগ্রকয ত একটি সমীো কণরণে।র্গ্রেও এই 
সমীোটি নমাোমুটি িাণি গ্রিগ্রিগ্রি স্থানীয়করণের প্রগ্রত নির গ্রেণয়ণে,এটি গ্রিগ্রিগ্রি'র প্রগ্রতণরাধ, সমন্বয় এিং প্রগ্রতগ্রিয়ার নেণে 
মগ্রহলা এিং মগ্রহলা-ননতৃোধীন সংস্থাগুগ্রল (ডাব্লুএলও) নর্ গ্রিণশষ িয গ্রমকা োলন কণর তার প্রগ্রত গ্রিণশষ মণনাণর্াে 
গ্রেণয়ণে।গ্রিগ্রিগ্রি নসক্টণরর মণধয স্থানীয়করে ঘণে র্াওয়ার অননয উোয়গুগ্রল এিং মগ্রহলা মানগ্রিক সংস্থাগুগ্রল এিং ডাব্লুএলও-
এর দ্বারা গ্রচগ্রিত গ্রনগ্রেযি চযাণলঞ্জগুগ্রল েরীো কণর এই েণিষোটি গ্রশশু সুরো এওআর এিং িৃহির গ্রিগ্রেগ্রস দ্বারা েগ্ররচাগ্রলত 
গ্রিেযমান স্থানীয়করে েণিষোর উের গ্রিগ্রি কণর। 
 
এই সমীোটির উণদ্দশয হল গ্রিগ্রিগ্রি এওআর এর স্থানীয়করে সম্পগ্রকয ত োস্ক টিমণক, গ্রিগ্রিগ্রি সম্প্রোণয়র মণধয এর সেসয 
এিং গ্রিসৃ্তত নস্টকণহার্ল্ারণের ের্গ্রনণেযশ প্রোন করা নর্ মানগ্রিক গ্রিগ্রিগ্রি সমন্বণয় স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলণক গ্রক িাণি সগ্রিয় রূণে 
িগ্রড়ত করা নর্ণত োণর, এিং একই সাণর্ নীগ্রতেত ও কার্যকর মানগ্রিক গ্রিগ্রিগ্রি প্রগ্রতণরাধ ও প্রগ্রতগ্রিয়ার প্রচার করা। 
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নেিা র্ায় নর্ র্গ্রে স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর েমতা িগৃ্রদ্ধ করা হয় এিং গ্রসদ্ধান্ত িহণের প্রগ্রিয়াণত এিং 
তহগ্রিণলর গ্রিষণয় তারা অংশিহে কণর, তাহণল মানগ্রিক প্রগ্রতগ্রিয়াগুগ্রল দ্রুত হয় এিং আরও অগ্রধক 
কার্যকর িাণি িিায় রািা র্ায়। অণনক নেণে, এই সুগ্রিধার কারে হল স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর নসই প্রসণে 
একটি িহৃির ধারো র্াণক, তারা প্রিাগ্রিত িনণোিীর সাণর্ আরও সহণি নর্াোণর্াে করণত োণর এিং 
িটিল রািননগ্রতক ও সামাগ্রিক েগ্ররগ্রস্থগ্রতণতও সহণি কাি করণত োণর। গ্রিগ্রিগ্রি গ্রনিারে এিং 
প্রগ্রতগ্রিয়ামযলক উণেযােগুগ্রলর নেণে এই সগু্রিধাগুগ্রল গ্রিণশষ িাণি সতয, নর্ণহতু গ্রলে বিষময এিং 
েগ্রতকারক সামাগ্রিক গ্রিগ্রধগুগ্রল গ্রিগ্রিগ্রিণত অিোন রাণি, তাই স্থানীয় মগ্রহলা এিং ডাব্লুএলও'র অন্তিুয গ্রি 
নসগুগ্রলণক কার্যকরিাণি সমাধান করার িনয গুরুেেযেয হয়।  মানগ্রিক িযিস্থা গ্রক রূে ধারে কণর তার 
উের গ্রনিয র কণর, এিং নর্ মাোয় তারা মগ্রহলাণের অর্যিহ অংশিহে েণড় তুণলগ্রেল, িরুরী অিস্থা হয় 
সমতার েগ্ররিতয ণনর িনয অনঘুেক হণত োণর অর্িা গ্রিগ্রিগ্রি’র েযিয-গ্রিেযমান চাগ্রলকা শগ্রিগুগ্রলণক 
আরও িগৃ্রদ্ধ করণত োণর। 

 
5 নেচার-উড, ই।, এিং মেুাণোয়া, আর। (2018)। [িসড়া] সুরো তহগ্রিল: সুরো প্রগ্রিয়ার িনয স্থানীয় এিং মগ্রহলাণের ননতৃোধীন েদ্ধগ্রতর 

িনয প্রিেতা, চযাণলঞ্জ এিং সুণর্ােগুগ্রলর একটি ের্যাণলাচনা। গ্ররসাচয  এন্ড ইিযালণুয়শান সাগ্রিয ণসস গ্রলগ্রমণেড। 
6 আইআরগ্রস। (2019) অর্য নকার্ায়? মানিতািােী িযিস্থা গ্রক িাণি নারী ও নমণয়ণের গ্রিরুণদ্ধ সগ্রহংসতার অিসান ঘোণত অর্যায়ণন িযর্য হণয়ণে। 
7 আইআরগ্রস। (2017)। িরুরী েগ্ররগ্রস্থগ্রতণত গ্রলে গ্রিগ্রিক সগ্রহংসতার স্থানীয়করণের প্রগ্রতগ্রিয়া। 
8 নেচার-উড, ই।, এিং মেুাণোয়া, আর। (2019) গ্রলে গ্রিগ্রিক সগ্রহংসতা নর্ণক রো করার িনয একটি স্থানীয়, মগ্রহলাণের ননতৃোধীন েদ্ধগ্রতর 

অর্যায়ন: তর্য আমাণের কী িলণে? । অযাকশনএইড। 
9 র্গ্রেও নতুন এইচএনও এিং এইচআরগ্রে নেমণেেগুগ্রল গ্রিগ্রিগ্রি সহ োয়িদ্ধতার নেেগুগ্রলর আরও িাল অনসুরেকরণেরর অনমুগ্রত নেণি, তণি এটি 

গ্রিগ্রিগ্রি অর্যায়ণনর গ্রিষণয় ধারািাগ্রহক তর্য সন্ধান করা চযাণলঞ্জেযেয।এিটিএস অিযন্তরীে গ্রহসািরেে িযিস্থা এিং প্রগ্রতণিেণনর গ্রনিুয লতার উের 
গ্রনিয রশীল।লেেীয় নর্ নতুন এইচএনও, এইচআরগ্রে নেম্পণলে এিং এিটিএস ডাব্লুএলও-র িনয অর্যায়ণনর োগ্রয়ে ননই। 
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এই সমীোটি একটি গ্রমে েদ্ধগ্রত িহে কণরণে,র্ার অন্তেযত হল একাগ্রধক সংিযাত্মক তণর্যর উৎস গ্রিণেষে এিং 45 টি মযল 
তর্য প্রোনকারী সাোৎকার।গ্রিগ্রিগ্রি এওআর'এর আণেণশর সাণর্ সামঞ্জসয নরণি,এই সমীোর প্রার্গ্রমক েগৃ্রিটি অিযন্তরীে-
িাস্তুচুযত িযগ্রিণের (আইগ্রডগ্রে) সাণর্ সমন্বণয় গ্রেল।চারটি নেশণক অিাগ্রধকাণরর গ্রিগ্রিণত এই েণিষোর নকন্দ্রগ্রিে ু গ্রহসাণি 
গ্রচগ্রিত করা হণয়গ্রেল, র্ার অন্তেযত হল:ইরাক, নাইণিগ্ররয়া, েগ্রেে সুোন এিং গ্রসগ্ররয়া/তুরণস্কর েুণরা অঞ্চল। 
 
এই কাণির িনয েণিষকরা গ্রিগ্রিন্ন স্থানীয় এিং আন্তিয াগ্রতক সংস্থাগুগ্রলর গ্রিগ্রিগ্রি সমন্বণয় অংশ ননওয়া নর্ণক তর্য সংিহ 
কণরগ্রেণলন,র্ার অন্তেযত গ্রেলগ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সমন্বয়কারী(রা) এিং সুশীল সমাি সংস্থা (গ্রসএসও), িাতীয় নিসরকারী 
সংস্থাগুগ্রল (এনএনগ্রিও), আন্তিয াগ্রতক নিসরকারী সংস্থা (আইএনগ্রিও), এিং স্থানীয়করণের গ্রিতণকয  িগ্রড়ত অনযানয গ্রিে 
ননতাণের প্রগ্রতগ্রনগ্রধরা.স্থানীয় সংস্থা শব্দটি গ্রসএসও, এনএনগ্রিওএস এিং এনগ্রিও কনণসাটিয য়াম এিং স্থানীয় মগ্রহলাণের 
ননেওয়াকয ণক নিাঝাণত িযিহৃত হয়;এটিণত িাতীয় িা স্থানীয় স্বােগ্রতক নেণশর সরকারী সংস্থা অন্তিুয ি নয়।10  এই সমীোর 
উণদ্দণশয, স্থানীয় ের্যাণয় গ্রসএসও এিং এনএনগ্রিও শব্দগুগ্রল গ্রিগ্রনণময় িাণি িযিহৃত হয় এিং উিরোতাণের স্ব-প্রগ্রতণিেনণক 
প্রগ্রতগ্রিগ্রিত কণর। 

 
10 গ্রসএসও এিং এনএনগ্রিও-র সংজ্ঞা সহ গ্রনিযাগ্রচত নেশগুগ্রলর িনয তৃেমযল ের্যাণয় েগ্ররিাষা অস্পি নর্ণক র্ায় এিং প্রসণে গ্রিগ্রিন্ন রকম হয়।এই 

সমীোয় িযিহৃত সমন্বয়কারী িয গ্রমণরিা সমীো নর্ণক প্রাপ্ত তর্য ইগ্রেত নেয় নর্ চারটি অিাগ্রধকার প্রসণে (ইরাক, নাইণিগ্ররয়া এিং ডাব্লুওএস তুরস্ক 
হাি) গ্রিগ্রিগ্রি উে-গুণের মণধয নকানও গ্রসএসও সেসয ননই।তা সণেও, এই গ্রিষয়গুগ্রল নর্ণক অণনক উিরোতা সাোৎকার প্রগ্রিয়ায় গ্রসএসও শব্দটি 
িযিহার কণরগ্রেণলন। নিশ কণয়কটি গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সমন্বয়কারী আরও লেয কণরণেন নর্ স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর নমনীয় এিং েগ্ররিগ্রতয ত প্রকৃগ্রতর 
কারণে গ্রসএসও এিং এনগ্রিও েেগুগ্রল আোন-প্রোনণর্ােযিাণি িযিহৃত হয় এিং গ্রসএসওগুগ্রল, নর্ণহতু গ্রিেিযােী সংজ্ঞা দ্বারা নিাঝা র্ায়, তাণের প্রসণে 
ননই।এই কারণে, গ্রসএসও এিং এনএনগ্রিও এই সমীোর িনয গ্রিগ্রনময়ণর্ােয গ্রহসাণি িযিহৃত হয়,গ্রিেিযােী নয়, স্ব-প্রগ্রতণিেণনর উের গ্রিগ্রি কণর েটুি 
নেেী সংজ্ঞাণত  একমত হয়।সমন্বয়কারী িয গ্রমণরিা সমীো ডাব্লুএলও’র সংিযা সংিহ করা হয়গ্রন কারে এটি েেনা গ্রদ্বগুে করণি;অতএি, নর্িাণন 
ডাব্লুএলও'র গ্রিষয় আণলাচনা করা হণয়ণে নসিাণন সম্ভিত সমন্বয়কারী িয গ্রমণরিা সমীোয় এনএনগ্রিও গ্রহসাণি স্ব-প্রগ্রতণিেন করা হণয়ণে। 

 

পদ্ধজি এিং আজিষ্কার 
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এই সমীোয় তেন্ত করার প্রসণে একটি সংগ্রেপ্ত গ্রিিরে নীণচ সারগ্রে 1'এ অন্তিুয ি করা হণয়ণে: 
 

সারেী 1: অিাগ্রধকাণরর নেশ সাি-ক্লাস্টার তর্য 
 

কদশ প্রজিজিয়ার প্রসঙ্গ কমাট সাি-
ক্লাস্টারসদসযগণ 

% স্থানীয় (এনএনজিও 
+ জসএসও) সদসযগণ 

ইরাক গ্রমে (অগ্রিিাসী, শরোর্ী, আইগ্রডগ্রে) 86 59% 

নাইণিগ্ররয়া আইগ্রডগ্রে 52 46% 

েগ্রেে সুোন আইগ্রডগ্রে 72 57% 

সম্পযেয গ্রসগ্ররয়া তুরস্ক হাি আইগ্রডগ্রে (েযরিতী িযিস্থােনা) 66 91% 

 

গ্রনচু স্তণর সামগ্রিক স্থানীয়করে 
এই েণিষো নর্ণক প্রাপ্ত িলািলগুগ্রল নিাঝায় নর্ গ্রিে  এিং নেশ-ের্যাণয়র গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টারগুগ্রলর প্রসণে সামগ্রিক 
স্থানীয়করে নযযনতম হণয়ণে, চারটি অিাগ্রধকার প্রসণের গ্রতনটিণত উিরোতাণের িেযনাণত স্থানীয়করণের এমন একটি গ্রনচু স্তর 
অনুিয ত হণয়ণে।11 উিরোতারা স্থানীয়করণের প্রণচিাগুগ্রলণক প্রায়শই োতা-চাগ্রলত এিং স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর অন্তিুয গ্রি নকিল 
কর্ার কর্া িণল িেযনা কণরণেন।একিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন,“আইএনগ্রিওণের অংশীোগ্ররে সম্পণকয  ধারো ননই;তারা 
নকিল স্থানীয় অংশীোরণের িযিহার কণর কারে োতারা িলণেন নর্ তাণের স্থানীয় অংশীোর র্াকণত হণি।"আণরকিন 
স্থানীয় উিরোতা এই অনুিয গ্রতর প্রগ্রতধ্বগ্রন িাগ্রনণয় িণলণেন,"প্রস্তািগুগ্রলণত স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলণক অন্তিুয ি করা একটি 'আণিেণনর' 
উোোন মাে।এটি শুধুমাে অর্য সাহার্য োওয়ার িনয।োতারা এো েেে কণরন এিং তারা আরও অর্য নেণিন।” 
 
অনুসন্ধানগুগ্রল নর্ণক আরও িানা র্ায় নর্ স্থানীয়করে গ্রিে স্তণর র্র্াগ্রিগ্রধ েগ্ররচাগ্রলত না হওয়ার িণল এর কার্যকাগ্ররতা, 
অর্িা তার অিাি িাল প্রর্াগুগ্রলর স্বীকৃত মাণনর উের গ্রনিয র করার েগ্ররিণতয  গ্রনিয র কণর নেশগুগ্রলর নপ্রোেণের 
উেণর।একিন স্থানীয় প্রগ্রতণিেক িানাণেন, “নকিলমাে প্রতীকী অংশিহণে নয়,আমাণেরণক গ্রসএসও'গুগ্রলণক গ্রিে িণুড় িগ্রড়ত করা 
েরকার।আমাণের গ্রসদ্ধান্ত ননওয়ার েমতা র্াকা প্রণয়ািন; গ্রসএসওগুগ্রলণক গ্রিণের েরিাণর র্াকণত হণি। উোহরে স্বরূে,  আেনাণক হয়ণতা 
উণদ্বাধনীকমযশালায় আমিে িানান হল, গ্রকন্তু েরিতী ধাে অর্যাৎ গ্রসদ্ধান্ত ননওয়ার সিাণত কিনই আেনাণক আমিে িানান হণি না।  এই উের 
নর্ণক চাগ্রেণয় নেওয়া স্থানীয়করণের প্রগ্রিয়া স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর উেণর চাে সৃগ্রি কণর।”আণরকিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, 
“েু;নির গ্রিষয় হল নর্ তারা [ইউএন এিং আইএনগ্রিও] অর্য িরাদ্দ োওয়ার েণর স্থানীয় অংশীোরণের মাধযণম 
িাস্তিায়ন কণরন,তিুও তারা মণন কণরন নর্ স্থানীয় সংস্থাটির অংশীোর হওয়ার নর্ােযতা ননই।” 

 
গ্রিগ্রিগ্রি স্থানীয়করণে গ্রিগ্রনণয়াণের প্রণয়ািন 
র্গ্রেও িাল অিযাসগুগ্রল গ্রিেযমান আণে, িানা র্াণে নর্ অর্যেযেয িাণি গ্রিগ্রিগ্রি’র স্থানীয়করণের িতয মান েদ্ধগ্রতগুগ্রল  ের্যাপ্ত 
নয়। র্গ্রেও স্থানীয়করণের িনয আন্তিয াগ্রতক প্রগ্রতশ্রুগ্রত রণয়ণে, তিুও আরও আগ্রর্যক গ্রিগ্রনণয়াণের প্রণয়ািন আণে,  প্রণয়ািন 
আণে আগ্রর্যক সংস্থান এিং রািননগ্রতক ইোর, র্াণত গ্রিগ্রিগ্রি’নক তে নর্ণক িাস্তণি েগ্ররিতয ন করা র্ায়।একিন আইএনগ্রিও 
উিরোতা িণলণেন, “আমাণের এই কািগুগ্রলণক আরও রূোন্তগ্ররত করা প্রণয়ািন; েমতার েগ্ররিতয ন কণর উৎণসর েগ্ররিতয ন 
করণত হণি। ইরাণক আমাণের সংস্থাগুগ্রলণক আরও েমতা প্রোন কণর গ্রনণিণেরণক এিং সরকারণক োয়ীেিদ্ধ করণত হণি।" 
 
গ্রিয়াকলাে গ্রনিয র করণি স্থানীয় প্রগ্রতগ্রনগ্রধণের অগ্রিজ্ঞতা এিং কমযেমতার উেণর, র্াণের ননতৃে এিং িগ্রড়ত করার িনয 
কার্যকর সুণর্াে প্রোন করা হণয়ণে। একিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, “নকউ আমাণের কর্া নশাণন না। আমাণের 
আরও েমতািান স্থানীয় সংস্থার প্রণয়ািন কারে আন্তিয াগ্রতক সংস্থাগুগ্রল চণল নেণলও স্থানীয় সংস্থাগুগ্রল নর্ণক র্াণি, এিং 
আমরা িাগ্রন আমাণের গ্রক প্রণয়ািন।” 

 
11 ইরাক, নাইণিগ্ররয়া এিং েগ্রেে সুোণন স্থানীয়করে কম হণয়ণে িণল অনিুি করা হণয়ণে। শুধুমাে সম্পযেয গ্রসগ্ররয়া তুরুষ্ক হাণি স্থানীয়করে উচ্চ হাণর 

হণয়ণে িণল অনিুয ত হণয়ণে। 
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অিণশণষ, সমগ্রন্বত গ্রিয়াকলােগুগ্রলর লেয র্াকণত হণি িয গ্রম স্তণর গ্রনণিগ্রেত গ্রিগ্রিগ্রি সমন্বয়কারীণের  প্রণয়ািনীয় সংস্থানগুগ্রল গ্রেণয় 
সাহার্য করা র্াণত তারা আন্তিয াগ্রতক সংস্থাগুগ্রলর প্রস্থাণনর েণর িাল অনুশীলণনর মানগুগ্রলর সাণর্ সামঞ্জসযেযেয এিং প্রাসগ্রেক 
প্রগ্রতণরাধ এিং প্রগ্রতগ্রিয়ার উণেযাে গ্রনণত োণর। একিন স্থানীয় প্রগ্রতণিেক িযািযা কণরণেন,“স্থানীয়করে হল আইএনগ্রিও’নের 
প্রস্থাণনর েণর এনগ্রিও’নের গ্রিয়াকলাে র্াণত সমাণির েিীণর র্ায় তা গ্রনগ্রিত করা।েদ্ধগ্রতগুগ্রলণক এমন করণত হণি র্াণত সগুগ্রল 
স্থানীয় স্তর নর্ণক উণঠ আণস। সমািণক োে প্রোন করা নিগ্রশ গ্রেন চলণত োণর না; আমাণের একসাণর্ গ্রশিণত হণি র্াণত 
আমরা মানুণষর িীিণন েগ্ররিতয ন আনণত োগ্রর।” আণরকিন স্থানীয় প্রগ্রতণিেক িণলণেন, “আসল ঝুুঁ গ্রক হল েগ্ররিতয নণক ধণর 
রািা। আইএনগ্রিও’নের প্রস্থাণনর েণর আেগ্রন গ্রক প্রিাি নিলণত সেম হণয়ণেন? এই আইএনগ্রিও’রা অগ্রনোকৃত িাণি েগ্রত 
করণত োণর”:তার েগ্ররণষিাগুগ্রল গ্রনণয় আণস আিার নসগুগ্রল নিরত গ্রনণয় র্ায়। এো গ্রিগ্রিগ্রি’র উিরিীিীণের উেণর একটি িড় 
আঘাত।কাঠাণমা বতগ্রর এিং েগ্ররিতয নটি নেকসই গ্রকনা তা গ্রনগ্রিত করার োগ্রয়ে হল েগ্ররণষিা সরিরাহকারীণের।” 

 
গ্রিগ্রিগ্রিসাি-ক্লাস্টার’এর সীগ্রমত েমতা 
সাি-ক্লাস্টার িযিস্থার অিযন্তণর উিরোতারা চযাণলঞ্জ গ্রহসাণিওগ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার’এর সীগ্রমত েমতা গ্রচগ্রিত কণরণেন। 
একিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, “অনযানয ক্লাস্টারগুগ্রল গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টারণক অিাগ্রধকার নেন না।” গ্রিগ্রিগ্রি’র কািণক 
অিণহলা করা হয় এিং োতারা কম েগ্ররমাে অর্য অনুোন নেন, র্ার িণল স্থানীয় সংস্থাগুগ্রল সংস্থান এিং কার্যকলাে সীগ্রমত 
হণয় র্ায়। একিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, “গ্রিগ্রিগ্রি নকান অিাগ্রধকার নয় … অগ্রধকাংশ সংস্থাই 
ডাব্লুএএসএইচ’এর [িল, িঞ্জাল সািাই এিং স্বাস্থযগ্রিগ্রধ], স্বাস্থয, িীগ্রিকা গ্রনণয় কাি কণর।” একিন এনগ্রিও’র প্রগ্রতগ্রনগ্রধ এই 
অনুিয গ্রতর প্রগ্রতধ্বগ্রন কণর িযািযা কণরণেন, “গ্রিগ্রিগ্রি সিযো প্রাগ্রন্তক র্াকণি। এটিণক ডাব্লুএএসএইচ অর্িা আেয় িাণতর মত 
িড় অর্িা গুরুেেযেয গ্রহসাণি গ্রিণিচনা করা হয় না।” একিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, “সমস্ত িাণতর তুলনায় গ্রিগ্রিগ্রি 
সিযগ্রনম্ন আগ্রর্যক সাহার্য োয়।” 

 
ডািলএুলও এিং মগ্রহলা ননতৃণের িাধাগুগ্রল 
নেিা র্াণে নর্ িুি অল্প সংিযক োতা ডািলুএলও’গুগ্রলণক সরাসগ্রর আগ্রর্যক সাহার্য কণর এিং আন্তিয াগ্রতক সংস্থাগুগ্রলও 
ডািলুএলও’গুগ্রলর সাণর্ অংশীোগ্ররণে এিং অর্যসাহাণর্য কম উৎসাহী। একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িানাণেন, 
“ডাব্লুএলও’গুগ্রল অণনক নিগ্রশ তৃেমযলী, নসগুগ্রল কম ‘এনগ্রিও-িয ত’। নর্ নোগ্রিগুগ্রল কম ‘এনগ্রিও-িয ত’ তারা অর্য সাহার্য 
কম োয় এিং সিাণত তাণের র্াকার সম্ভািনা কম।” একিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, “েুরুষ ননতৃোধীন 
এনগ্রিও’গুগ্রল অর্য সাহার্য োয় কারে মগ্রহলা ননতৃোধীন ডািলুএলও’গুগ্রল গ্রিণিচনার অন্তিুয ি র্াণক না। িাধা এিং গ্রনেযায়ক 
অতযন্ত উুঁচু র্াণক কাণিই ডািলুএলও’গুগ্রল প্রায়শই িাে র্ায়। েুরুষ ননতৃোধীন এনগ্রিও’গুগ্রল ঠিকাগুগ্রল োয় এিং তারা 
নসগুগ্রল মগ্রহলা ননতৃোধীন ডািলুএলও’গুগ্রলণক তাণের েোগ্রতক গ্রহসাণি উে-অনুোন নেয়।” সুতরাংডািলুএলও’গুগ্রলণক 
প্রগ্রতগ্রিয়াগুগ্রল অর্যেযেয িাণি অন্তিুয ি করা হয় না, এিং গ্রিগ্রিগ্রি’র আগ্রর্যক তহগ্রিণলর গ্রসংহিােই েুরুষ ননতৃোধীন  িৃহৎ 
এনএনগ্রিও’গুগ্রলর হাণত নকন্দ্রীিয ত হয়। উিরোতারা এণক সামগ্রিক প্রগ্রতগ্রিয়ার িণনয েগ্রতকারক িণল মণন কণরন। 
 
এই সমীোণত আরও নেিা গ্রেণয়ণে নর্ িৃহৎ মানগ্রিক িযিস্থাণক স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর দ্বারা একটি েুরুষতাগ্রিক িযিস্থা গ্রহসাণি 
নেিার প্রিেতা আণে, নর্িাণন েমতাশালী েেগুগ্রলর অগ্রধকাংশই েুরুষরা েিল কণর রাণিন, স্থানীয় এিং আন্তিয াগ্রতক উিয় 
নেণেই মগ্রহলাণের এিং ডািলুএলও’গুগ্রলর িনয স্থান সামানযই র্াণক। একিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, “অগ্রধকাংশ 
সংস্থাগুগ্রলই েুরুষণের দ্বারা েগ্ররচাগ্রলত। অল্প গ্রকেু শগ্রিশালী ডািলুএলও আণে; তাণের িনয নকান েগ্ররসর ননই। েুরুষতাগ্রিক 
িযিস্থার কারণে এটি একটি চযাণলঞ্জ।” আণরকিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরন, “অণনক সংস্থাই ‘মগ্রহলা সংিান্ত গ্রিষণয়’ 
অর্য িরাদ্দ োয়, গ্রকন্তু নসগুগ্রল েুরুষ ননতৃোধীন।” 
 
ননতৃণের স্তণরই গ্রলে বিষময গ্রিণশষ িাণি লেেীয়। একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িযািযা কণরণেন, “… সিা(গুগ্রল)নত 
সমস্ত স্থানীয় কমীরাই মগ্রহলা গ্রকন্তু মানগ্রিক ক্লাস্টার িযিস্থায় আেগ্রন র্িন উেণরর গ্রেণক েগৃ্রিোত কণরন তিন নেণিন নর্ 
েমতাসীন হণলন েুরুষরা। গ্রিগ্রিগ্রি সমন্বয়কারী হয়ণতা একিন মগ্রহলা গ্রকন্তু সমস্ত রেে ক্লাস্টাণরর সমন্বয়কারী এিং ইউএন 
ননতৃে হণলন েুরুষরাই।”উিরোতা গ্রিোস কণরন নর্ িাণতর গ্রিতণরই গ্রলে বিষণমযর গ্রেণক নির নেওয়া এিং কতৃয ণের 
েেগুগ্রলণত মগ্রহলাণের সংিযা িৃগ্রদ্ধ করা অেগ্ররহার্য। একিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, “এমনগ্রক ইউএনএিগ্রেএ িুিই 
িাল কাি কণর, গ্রকন্তু তাণের নকান মগ্রহলা ননেী ননই।” একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িণলন, “গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার 
সেসযণের মণধয গ্রিেুল সংিযক মগ্রহলা আণেন, প্রর্ুগ্রিেত িয গ্রমকা হল মগ্রহলাণের, তণি তোিধায়ক এিং সংস্থার ননতৃণে মযলত 
রণয়ণেন েুরুষরাই। অণনক এনগ্রিও র্াণের অগ্রধকাংশ কািই গ্রিগ্রিগ্রি’নত নয় এিং ননতৃে র্াণকন েুরুষরা। 

 
গ্রলে সমতা িিায় রািার উের গুরুণের অিাি 
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উিরোতাণের মত হণে নর্ মগ্রহলা এিং ডািলুএলও'গুগ্রলর প্রগ্রতগ্রিয়ার গুরুে কম হওয়ার কারে হল েুরুষ-তাগ্রিক িযিস্থা এিং 
গ্রিগ্রিগ্রি'র অর্যায়ণনর গ্রসংহিােই েুরুষ-ননতৃোধীন সংস্থাগুগ্রলর কাণে র্াওয়া। একটি সংকণের উদ্ভি হণল, ডািলুএলও এিং 

সংিামগুগ্রলণক সাহাণর্যর অেীকার না র্াকণল অতীণত নারীণের অগ্রধকার সংিান্ত গ্রিষণয় অিেগ্রতগুগ্রলও েয়প্রাপ্ত হণয় নর্ণত োণর। 
একিন এনগ্রিও উিরোতা িযািযা কণরণেন, “নারী অগ্রধকার সংিান্ত সংেঠনগুগ্রলণক, তাণের কমযেমতাণক এিং িয গ্রমকাণক 
আন্তিয াগ্রতক নোগ্রিগুগ্রল গুরুে নেয় না … নারীণের গ্রিষয়গুগ্রলরপ্রতুযতণর আমল নেওয়া হয় না; নসগুগ্রলণক শুধুমাে ‘উেসেয’ গ্রহসাণি 
নেিা হয়। অতীণতর নারী অগ্রধকার সংিান্ত কাি এিং অিেগ্রত প্রিাগ্রিত হণয়ণে, সমস্ত িরাদ্দ অর্য িরুরী কাণির িনয িযয় 
করা হণয়ণে। তারা মণন কণরন নর্ কাি নর্ণক তারা গ্রেেন গ্রেণক চণল র্াণেন, আইন িেল এিং অগ্রধকার সংিান্ত 
অিেগ্রতগুগ্রলর সমস্ত অিোনণক নসযাৎ কণর নেওয়া হণে।”েুরুষ-ননতৃোধীন সংেঠনগুগ্রলর উেণর অগ্রত-গ্রনিয রশীলতাণক নকউ নকউ 
মণন কণরন নর্ তা প্রেগ্রতশীল এিং গ্রলে সমতার কািণক িযাহত করণে, নর্মন একিন স্থানীয় উিরোতা িযািা কণরণেন, 
“গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার কিনও এলগ্রিগ্রিটিগ্রকউ’র গ্রিষয়গুগ্রল, নর্মন গ্রলে সংিান্ত গ্রনয়মািলীর েগ্ররিতয ন অর্িা গ্রলণের েকিাুঁধা 
গ্রিষয়গুগ্রল গ্রনণয় কর্া িণল না – এর িনয নকান সুণর্াে ননই … েুরুষ-ননতৃোধীন এনগ্রিও’গুগ্রল িুিই রেেশীল।” 
 
উিরোতাণের মত হণে মানগ্রিক িযিস্থার মণধয েুরুষতাগ্রিক কাঠাণমাণত আেণক র্াকার কারণে গ্রিগ্রিগ্রি’র গ্রিষয়গুগ্রলর প্রগ্রত 
অেীকার গুরুে হারাণে, িণল নারী আণোলণনর উণেণষর েগ্রত করণে, এিং িগ্রিষযণত নারী অগ্রধকাণরর প্রেগ্রত এিং মানগ্রিক 
কারেগুগ্রলর গ্রিকাশণক গুরুেহীন কণর তুলণে। একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িযািযা কণর িণলণেন, “গ্রিগ্রিগ্রি নকন গুরুে হারাণে 
তা নিাঝা র্াণে – েুরুষতাগ্রিকতা এিং গ্রিষয়টিণত নির নেওয়ার রািননগ্রতক ইোর অিাি। গ্রিণের সমস্ত গ্রিষণয় 
েুরুষতাগ্রিকতা রণয়ণে।”একিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, “সংেঠনগুগ্রল িরং গ্রনরােণে র্াকণত চায় এিং সরকারণক নোষ গ্রেণত 
চায় না, িণল েুরুষতাগ্রিক িযিস্থা এিং সমাি নর্মন চলগ্রেল নতমনই চলণে। িতয মাণন, সি েেগুগ্রলই েুরুষণের েিণল; 
আইএনগ্রিও/ইউএন িযিস্থা েুরুষ-ননতৃোধীন সংেঠনগুগ্রলণক নিগ্রশ সুগ্রিধা প্রোন কণর কারে নসগুগ্রল সরকাণরর সাণর্ র্ুি। … 
এটি হল েনুীগ্রত; এটি েমতার সাণর্ সম্পগ্রকয ত। এো িাুঁধাধরা েণকর েুনরািৃগ্রি কণর: েুরুষরা মগ্রহলাণের প্রগ্রতগ্রনগ্রধে কণর, র্ার 
অর্য হল আমাণের িনয তাণের সাণর্ই আমাণের কর্া িলণত হণি, আমরা আমাণের কর্া গ্রনণিরা িলণত োরি না।” 
 
আণরকিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, "নাইণিগ্ররয়া একটি গ্রেতৃতাগ্রিক নেশ - নারীণের নকউ নেণি না িা তাণের কর্া নকউ নশাণন 
না ... এিাণন ডািলুএলও'র েণে স্থান োওয়া িুিই চযাণলণঞ্জর গ্রিষয়। সংেঠনগুগ্রল মযলত েুরুষ-ননতৃোধীন ... আগ্রম উণদ্বে প্রকাশ 
কণরগ্রেলাম নর্ িণেযা রাণিযর সঙ্কে গ্রেল নারী ও গ্রশশুণের সঙ্কে, তিুও আমরা নেগ্রি নর্ েুরুষরা তাণের হণয় কর্া িণল; নারীরা 
গ্রনণিরা গ্রনণিণের কর্া িলণল নর্ প্রিাি হত, এণত ততো প্রিাি হণি না।” 
 
একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িযািযা কণরণেন, "গ্রিষয়টি হণে কাঠাণমােত বিষমযণক গ্রনণয় কাি করায় মানগ্রিক িযিস্থার অনীহা। 
িড় প্রশ্নটি হল মানগ্রিক গ্রশল্পণক সমতা আনার িযাোরটিণক গ্রক িাণি উেলগ্রি করাণনা র্ায়। সমতা আনার কাি িযগ্রতণরণক 
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স্থানীয়করে করা হণল েুরুষ-তাগ্রিকতা এিং নেতােণের আগ্রধেতয আরও শি করণি।"এই িিিযটি নেিাণে নর্ গ্রলে সমতা আনার 
কাি না করণল স্থানীয়করে েুরুষ-তাগ্রিক িযিস্থাণক শগ্রিশালী করণতই র্াকণি, র্া স্থানীয় কমীণের িিয ন করণি। একিন স্থানীয় 
উিরোতা িযািযা কণরণেন, "স্থানীয় এনগ্রিও'গুগ্রলর েুঁচানব্বই শতাংশই েুরুষরা েগ্ররচালনা কণরন। প্রেগ্রতশীল হওয়া এিং সুরো িা 
মযল কারেগুগ্রল গ্রনণয় কাি করার সুণর্াে ননই ... তারা [আইএনগ্রিও'গুগ্রল এিং ইউএন] কিনই িণল না, 'ঠিক আণে, আসুন গ্রলে 
বিষময এিং মযল কারেগুগ্রলর নমাকাণিলা করার িনয গ্রকেু কগ্রর।' চাে না গ্রেণল তারা কিনই গ্রিজ্ঞাসা করণি না।" 

 
কমযণেণে নর্ৌন নশাষে, অেিযিহার এিং হয়রাগ্রন 
র্িন গ্রিগ্রিগ্রি'র কমযগুগ্রল প্রধানত েুরুষ-ননতৃোধীন সংেঠনগুগ্রল গ্রিগ্রিন্ন মাোয় িাইণর নর্ণক কগ্ররণয় ননয়, নসই সি নেণে  নর্ৌন 
নশাষে ও অেিযিহার (এসইএ) এিং নর্ৌন হয়রাগ্রনর ঝুুঁ গ্রকগুগ্রল গ্রনণয় উিরোতারা আণলাচনা কণরণেন। একিন স্থানীয় উিরোতা 
িণলণেন, "একিন েুরুষ গ্রসএসও সহকমী, গ্রর্গ্রন সুরোর সমন্বয় গ্রনণয় কাি কণরন, গ্রতগ্রন এই গ্রিষণয় কর্া িণলন, গ্রকন্তু আগ্রম 
শুণনগ্রে নর্ গ্রতগ্রন সহকমীণের সামণন অেীল েল্প িণলন এিং মগ্রহলা কমীণের সাণর্ েিুযযিহার কণরন।”একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা 
িযািযা কণরণেন, "তারা [স্থানীয় এনগ্রিও] কিনই গ্রেএসইএ (নর্ৌন নশাষে এিং অেিযিহাণরর গ্রিরুণদ্ধ সুরো) প্রগ্রশেে োনগ্রন এিং 
চানও না।নসিাণন সি কমীই েুরুষ এিং একিন গ্রলে উেণেশোতা গ্রর্গ্রন গ্রেণলন একমাে মগ্রহলা - প্রগ্রত গ্রতন মাস অন্তর এই 
উেণেশোতার েগ্ররিতয ন হত কারে মগ্রহলারা চাকরী নেণড় চণল নর্ণতন। েগ্ররণিষটি গ্রেল িারাে িযিহার এিং নর্ৌন হয়রাগ্রনর।" 
আণরকিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা আরও িাল কণর িযািযা কণরগ্রেণলন, "[আমরা িাগ্রন নর্] িহু িের ধণর মানগ্রিক িযিস্থা 
স্থানীয় কমীণের িযিহার করণে িােয গ্রিতরণের সমণয় কুকময কণর। িােয োে গ্রিতরণের সময় নর্ৌন অেিযিহারণক নেিা হত 
িযিসাণয়র িযয় গ্রহসাণি; নেণশ িােয আমোগ্রন করার মযলয গ্রেণত হত প্রাে এিং নারীণেণহর গ্রিগ্রনমণয়।" উিরোতারা নেণিণেন নর্ 
গ্রলে সমতার কাি িযতীত স্থানীয়করে হল নপ্রািাগ্রমং'এ এসইএ'এর ঝুুঁ গ্রকর িৃগ্রদ্ধ। 

 
মানগ্রিক কাণির িীিন রো করার প্রগ্রত নির 
উিরোতারা আরও আণলাচনা কণরণেন নর্ গ্রলে বিষময েুনঃপ্রিযগ্রতয ত হওয়ার মযণলয গ্রিগ্রিগ্রি িাণতর গ্রিতণর িীিন রোর কাণির 
উেণর নির নেওয়া হল েগ্ররণষিার চাগ্রলকা শগ্রি।  সমাণির গ্রিগ্রধ েগ্ররিতয ণনর মণধয গ্রেণয় গ্রিগ্রিগ্রি'র মযল কারেগুগ্রলণক উেণড় 
নিলার উেণর উিরোতারা নিাড় গ্রেণয়ণেন। একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িযািযা কণরণেন, "েত েণনর িেণর িীিন রোর 
নির আমাণের নর্ৌন গ্রহংসা গ্রিণশষত নর্ৌন গ্রহংসাত্মক দ্বণের গ্রেণক গ্রনণয় গ্রেণয়ণে। আমরা মযল কারেগুগ্রল নর্ণক েযণর সণর 
গ্রেণয়গ্রে। িীিনরোর অর্য হল সমাি গ্রিগ্রধগুগ্রলর েগ্ররিতয ণনর গ্রেণক নির না নেওয়া।"  একিন আইএনগ্রিও উিরোতা িণলণেন, 
"আমরা চাই প্রগ্রতণরাধ এিং মযল কারে গ্রনণয় কাি। আইএনগ্রিও'গুগ্রল এিং গ্রিগ্রিগ্রি ও সরুোর নপ্রািাগ্রমং সহ ইউএন'এর গ্রেক 
নর্ণক নকান ইো ননই ... আমরা এিন নকান গ্রিষম িরুরী েগ্ররগ্রস্থগ্রতণত ননই - তারা গ্রলে গ্রনণয় নকন কাি করণে না? তারা 
িণলন কৃগ্রি িুিই রেেশীল; এর নমাকাণিলায় ক্লাস্টারগুগ্রলণক আরও গ্রিয়াশীল হণত হণি।" িীিনরোর েগৃ্রি এিং মানগ্রিক 
েদ্ধগ্রতর কট্টর মণনািাি হয়ণতা স্থানীয় কমীণের স্বািাগ্রিক স্থান সীগ্রমত করণি। 

 
েশৃযমানতা এিং সগ্রিয়তা প্রণয়ািন 
সমি মানগ্রিক কাঠাণমার গ্রিতণর, গ্রলে বিষণমযর গ্রিরুণদ্ধ লড়াইণয়র প্রণয়ািনীয়তা এিং নারীণের সগ্রিয়তায় অগ্রধক মণনাণর্াে 
নেওয়াণতই স্থানীয়করে িাস্তি হণত োণর। উোহরে স্বরূে, একিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, "এমনগ্রক ইউএনএিগ্রেএ 
... তারা েেমাধযম িা টিগ্রিণত কাি কণর না; নারীণের গ্রিষয়গুগ্রল গ্রনণয় লড়াই করার িনয নকান নারী িযগ্রিে ননই। এো 
শুধুমাে িাস্তিায়ন; আমাণের প্রণয়ািন েে-সমর্যন এিং িাস্তিায়ন েণুোই।" একিন স্থানীয় উিরোতা গ্রলে বিষময েগ্ররিতয ণনর 
প্রচাণরর েশৃযমানতার গুরুণের কর্া িণলণেন, "নারীিােী ডািলুএলও'গুগ্রলণক সমর্যন করাণক োতারা গুরুেেযেয িণল মণন কণরন 
না। অল্প িয়সী নমণয়ণের উৎসাগ্রহত করণত এিং িগ্রড়ত হণত এো প্রতীকী হণি ... তৃেমযল স্তণর কাি করণেন এমন সগ্রিয় 
নারীণের অিস্থান আমাণের উন্নত করণত হণি।" 

 
আন্তিয াগ্রতক ও স্থানীয় কমীণের মণধয নেেীগ্রিিাে 
উিরোতারা আরও লেয কণরণেন নর্ আন্তিয াগ্রতক মানগ্রিক কমী সহ গ্রিগ্রিগ্রিণত কমযরত এিং স্থানীয় কমীণের মণধয নেেীগ্রিিাে 
এিং িিয ন করার সংসৃ্কগ্রত রণয়ণে। একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িযািযা কণরণেন, "আমরা স্থানীয় প্রণচিাগুগ্রলণক র্ণর্ি নয় এিং 
নসগুগ্রল মান অনুর্ায়ী নয় িণল অিজ্ঞা কগ্রর ... এো হল নসই 'হীন নারী'র উে-সংসৃ্কগ্রত। আমরা তাণের গ্রেঠ চােণড় িগ্রল নর্ 
নিশ িাল কাি হণয়ণে এিং তারেণর তাণের গ্রনচু মাণনর প্রার্গ্রমক প্রগ্রশেণে নপ্ররে কগ্রর।" একিন স্থানীয় উিরোতা িানাণেন, 
"এই 'নোে েলগুগ্রল' িরুরী অিস্থার শুরুণত নর্ণক, অণনক মানগ্রিক কমীই এণের আণে নর্ণক নচণনন। গ্রিনা উণদ্দণশয তাণের এই 
েল আণে, আমরা র্ার অংশ নই। 'আমরা িাল িাগ্রন' এই রকণমর একো আিহাওয়া বতগ্রর হয়।” 
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অর্যায়ন এিং েমতার িারসামযহীনতা 
 
র্গ্রেও এই সমীোণত উিরোতারা গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার'নক স্থানীয়করণের উণেিণর্ােয চাগ্রলকা শগ্রির সম্ভািনা িণল গ্রিিৃত 
কণরণেন, স্থানীয় কমীিৃেণক অর্য-েযেযরূণে অন্তিুয ি করার িনয আরও প্রণচিার প্রণয়ািন রণয়ণে। সাি-ক্লাস্টার সম্পণকয  
েগৃ্রিিগ্রের তারতময হয়, গ্রকেু গ্রকেু স্থানীয় উিরোতা অনুিি কণরন নর্ এটি িুিই সহায়তাকারী এিং অনযরা অনুিি 
কণরন নর্ তারা প্রাগ্রন্তক। গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার নর্ণক গ্রতগ্রন নর্ সহায়তা নেণয়ণেন একিন স্থানীয় উিরোতা তা উণেি কণর 
িণলণেন, "গ্রসগ্ররয়া নর্ণক োগ্রলণয় আসার সময় আগ্রম শযনয নর্ণক মানগ্রিক কার্যকলাে শুরু কণরগ্রেলাম; এিন আগ্রম একিন 
গ্রিগ্রিগ্রি গ্রিণশষজ্ঞ এিং আন্তিয াগ্রতক নেণে প্রগ্রতগ্রনগ্রধে কগ্রর। গ্রিগ্রিগ্রি এওআর সিযোই সাহার্যকারী; কর্া িলার িনয এিং 
গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সম্পণকয  তাণের সাণর্ নর্াোণর্াণের িনয তারা আমাণক গ্রনিযাগ্রচত কণরণেন। সেমতা িৃগ্রদ্ধর িলািল 
আগ্রম।" আণরকিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, "নমাোমুটি িাণি গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সাহার্যকারী রণয়ণে। তারা 
অিাগ্রধকাণরর গ্রিগ্রিণত গ্রসএসও'নক এক নিণর নরণিণেন। সমসযা হণে নর্ গ্রসদ্ধান্ত এিং গ্রনয়িে আসণে সাি-ক্লাস্টাণরর উের 
নর্ণক। এো নযার্য নয়।" গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সম্পণকয  তৃতীয় একিন স্থানীয় উিরোতা গ্রিন্ন মত নোষে কণর িণলণেন, 
"তারা [গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার] গ্রসদ্ধান্ত িহণে আমাণের িগ্রড়ত কণরন না ... তারা মণন কণরন নর্ তারা সি গ্রকেুই িাণনন; 
আমরা আমাণের মানুষণের, আমাণের প্রর্াগুগ্রলণক এিং আমাণের ঐগ্রতহযগুগ্রলণক িাগ্রন এিং গ্রিগ্রিন্ন িায়োয় নেৌুঁোণত আমরা 
কণঠার েগ্ররেম করগ্রে।" 
 
নর্ণহতু নেশ-স্তণরর গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টারগুগ্রল িৃহৎ েদ্ধগ্রতেত গ্রিষণয়র সাণর্ রু্ি, উিরোতারা নিার গ্রেণয়ণেন সামগ্রিক িাণি 
মানগ্রিকতার কাঠাণমার গ্রিতণর অর্যায়ন এিং েমতার িারসামযহীনতা সংিান্ত চযাণলঞ্জগুগ্রলণত নির গ্রেণয় স্থানীয়করে প্রগ্রিয়ার 
কার্যকাগ্ররতার উন্নগ্রত করার উেণর। একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িযািযা কণরণেন, "তৃেমযল স্তণর এিনও তহগ্রিল সংিান্ত 
গ্রিষণয় স্বেতার অিাি আণে - এো িানা কঠিন নর্ গ্রিগ্রিন্ন সযে  এিং অংশীোগ্ররে অর্িা অনয নকান উৎস নর্ণক কত অর্য 
আসণে। সাগ্রিযক িাণি িড় োতাণের প্রগ্রত গ্রসএসও'নের নাোল িুিই কম।" একিন স্থানীয় উিরোতা িাগ্রনণয়ণেন, "গ্রসদ্ধান্তগুগ্রল 
গ্রনিয র কণর গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার এিং এসএগ্রি [স্ট্রাণেগ্রিক অযাডিাইসাগ্রর গ্রুে, অর্িা নকৌশলেত েরামশযোতার েল] স্তণর 
কার কত [অর্য-সংিণহর উৎস] আণে। র্ার উৎস আণে নস সি নচণয় নিগ্রশ স্বীকৃগ্রত োয়। কম অর্য, কম েমতা।” 
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নশাষেীয় এিং অসম অংশীোগ্ররে 
উিরোতারা মণন কণরন নর্ নশাষেীয় এিং অসম অংশীোগ্ররণের চুগ্রিগুগ্রল স্থানীয়করণের মিুয িাধা। নকানও নকানও নেণে, 
এো ঝুুঁ গ্রক এগ্রড়ণয় র্াওয়ার সাণর্ র্ুি।  উোহরে স্বরূে, একিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, "টিণক র্াকার প্রিেতাই 
হল মুিয চযাণলঞ্জ। আইএনগ্রিও'রা র্গ্রে অংশীোর হণত চায়, তাণের টিণক র্াকণত হণি এিং তাই তারা সমস্ত ঝুুঁ গ্রক িাতীয় 
অংশীোরণের গ্রেণয় নঠণল নেয়।" একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা িণলণেন, "আমরা িগ্রল নর্ স্থানীয়করে হণে না কারে 
এনএনগ্রিও'গুগ্রল েনুীগ্রত-িস্ত; প্রতারোর অর্য হল নর্ তারা সম েগ্ররমাে ঝুুঁ গ্রক গ্রনণত অগ্রনেকু। তাণেরণক [এনএনগ্রিও] 
আমাণের সহায়তা করণত হণি, েগ্ররতযাে নয়।" 
 
অনযানয নেণে, এই িারসামযহীন অংশীোগ্ররেগুগ্রল হল কমযেমতার প্রর্ুগ্রিেত সংজ্ঞা, অর্যায়ন সৃগ্রি কণর - কমযেমতার চি 
র্া স্থানীয় কমীণের িাইণরর সাহাণর্যর উের গ্রনিয রশীল কণর রাণি। একিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, "র্িন তারা হস্তণেে 
কণর তিন স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর নকান কমযেমতা ননই এই ধারো গ্রিদ্রূোত্মক।" আণরকিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, 
"কমযেমতার িনয নকান অর্যায়ন ননই, কাণিই এনগ্রিও'গুগ্রল িাড়ণত োণর না; ওিারণহড িযয়গুগ্রল আমাণের কাণে আণস না। 
... ইন্টারণনে িা নেগ্রলণিাণনর িনয নকান ওিারণহড িযয় ননই। ... গ্রিমান িাড়ার িরচ তাণের [আইএনগ্রিও'গুগ্রল] নেওয়া 
হয়, আমাণের নয়। প্রণতযক মাণস তারা মুগ্রিত প্রগ্রতণিেন আশা কণরন, গ্রকন্তু আমরা গ্রক কণর তা নেি? োোর িরচ 
নেওয়ার মত অর্য আমাণের কাণে ননই।" একিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা এই উণদ্বেগুগ্রলর প্রগ্রতধ্বগ্রন কণর িযািযা কণরণেন, 
"র্গ্রে তারা [স্থানীয় সংেঠনগুগ্রল] তাণের প্রস্তাণি প্রশাসগ্রনক িরচ অন্তেযত কণরন, োতারা িলণিন নর্ তারা প্রর্ুগ্রিেত িাণি 
শগ্রিশালী, গ্রকন্তু সংেঠন নতমন শগ্রিশালী নয়, র্ণর্ি কমযেমতা ননই।" আণরকিন আন্তিয াগ্রতক উিরোতা এই িণল 
উেসংহার োনণলন, "এণত একটি েযগ্রষত কালচণির সৃগ্রি হয় - অর্যায়ন োড়া তারা কমযেমতা নেণত োণর না এিং 
কমযেমতা োড়া অর্যায়ন হয় না।" 
 
সাগ্রিযক িাণি উিরোতারা উণদ্বে প্রকাশ কণরণেন নর্ নযার্য অংশীোগ্ররে িুিই কম এিং োগ্রয়ণের অিাি এিং স্থানীয় 
কমীণের অন্তিুয ি করা প্রায়শই অপ্রামাগ্রেক, 'নচক-িক্স' প্রিৃগ্রি। "অংশীোগ্ররেগুগ্রল অর্যহীন কারে তারা [স্থানীয় কমীরা] 
কমযসযচীর েগ্ররকল্পনাণত র্ুি নন। র্িন অনয নকান উোয় র্াণক না অর্িা গ্রসএসও'নক িযিহার করার িরচ কম, তিনই 
শুধু তাণের ডাকা হয়।" একিন স্থানীয় উিরোতা িযািযা কণরণেন, "এনগ্রিও'রা মণন কণরন নর্ কাি তারা কণরন এিং 
তার কৃগ্রতে ননন ইউএন প্রগ্রতগ্রনগ্রধরা; কাণিই অণনণকই এই কারণে এিন তর্য নশয়ার করণত চান না। তারা [এনগ্রিও'রা] 
িণলন নর্ তারা [ইউএন প্রগ্রতগ্রনগ্রধরা] তাণের গ্রনচু নেিান এিং প্রগ্রতণিেণনর িনয তাণের নর্ণক তর্য ননন - তারা কাি 
কণরন না গ্রকন্তু কৃগ্রতে োন।" 
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স্থানীয় অংশীোরণের িনয অসম নিতন 
স্থানীয় অংশীোরণের িনয অসম নিতন প্রোণনর প্রিেতাণক উিরোতারা মানগ্রিক েদ্ধগ্রতর মণধয নেেী গ্রিিাণের প্রেশযন এিং 
অর্যেযেয স্থানীয়করণের প্রগ্রতিন্ধক গ্রহসাণি নেণিন। একিন স্থানীয় উিরোতা এই গ্রিষয়টি িযািযা কণর িণলন, “আন্তিয াগ্রতক 
এিং স্থানীয় িযগ্রিণের মণধয নিতণনর িারাক অনযার্য। হুিহু একই কাি এিং েণের িনয একিন আন্তিয াগ্রতক কমী েইুগুে 
আয় কণরন ... আমার মণন হয় নর্ন আমার সংেঠন কমীণের প্রগ্রশেণের কারিানা; আমরা তাণের েেতা িৃগ্রদ্ধ কগ্রর এিং 
তারেণর তারা একটি আইএনগ্রিও'র িনয আমাণের নেণড় র্ায়। োতারা এনগ্রিও'র িনয িুি কম অর্যায়ন কণরন এিং আশা 
কণরন নর্ তারা আইএনগ্রিও'নের মত একই কাি করণি।” আণরকিন স্থানীয় উিরোতা িণলণেন, “আমরা একটি নেেীিদ্ধ 
িযিস্থা বতগ্রর কগ্রর, নেতাে এিং আঞ্চগ্রলক নেশতযােীরা তারেণর স্থানীয় কমীরা; একটি িাগ্রতেত নেেী গ্রিিাে সৃগ্রি হয়। 
র্গ্রে সংেঠনগুগ্রল গ্রশো এিং অগ্রিজ্ঞতার গ্রিগ্রিণত কমীণের একই নিতন গ্রেণত প্রস্তুত না র্াণক, তাহণল তারা সম-অংশীোগ্ররে 
োওয়ার িনয সংেঠন গ্রহসাণি প্রস্তুত নয়।” 

 
কার্যকরী নেণে সিযাগ্রধক এিং স্বল্পতম সহায়ক নীগ্রত 
চারটি অিাগ্রধকাণরর প্রসণে, গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সেসযরা িাগ্রনণয়ণেন নর্ স্থানীয়করে সংিান্ত গ্রনম্ন গ্রলগ্রিত কার্যকরী নেেগুগ্রলর 
মণধযণকানগুগ্রলণক তারা সিযাগ্রধক এিং সিযগ্রনম্ন সহায়ক নীগ্রত িণল মণন কণরন: 

1. স্থানীয় কমীণের গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার প্রগ্রিয়াগুগ্রলণত এিং গ্রসদ্ধান্ত ননওয়াণত অংশিহে; 
2. মানগ্রিক প্রণয়ািন ওিারগ্রিউ (এইচএনও) এিং মানগ্রিক প্রগ্রতগ্রিয়া েগ্ররকল্পনা (এইচআরগ্রে) প্রগ্রিয়াগুগ্রলণত 

অন্তিুয গ্রি এিং ইনেুে; এিং 
3. নেশগ্রিগ্রিক েুলড তহগ্রিল (গ্রসগ্রিগ্রেএি) প্রগ্রিয়া সহ তহগ্রিণলর অযাণক্সস। 

এই সন্ধাণনর সংগ্রেপ্তসার নীণচ রণয়ণে, নর্ প্রসেটি(গুগ্রল) নর্ণক অনুসন্ধানটি এণসণে তার িন্ধনীসমগ্রন্বত অঙ্কোতন রণয়ণে। 
 

নেশ-স্তর গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টারগুগ্রলণত স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর অংশিহে 
 

স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবাজধ্ে স ায়ে পদ্ধজিগুজি স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবজনম্ন স ায়ে পদ্ধজিগুজি 

❚প্রগ্রতিন্ধকতাগুগ্রল সগ্ররণয় (সমস্ত প্রসণে) স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর 
সগ্রিয় অংশিহে, িাষার মণতা 

❚মানগ্রিক িযিস্থায় গ্রশো এিং অংশিহণের সুগ্রিধা (েগ্রেে 
সুোন, ডািলওুএস তুরস্ক হাি) 

❚প্রগ্রশেে, েরামশযোকন এিং গ্রদ্ব-সাপ্তাগ্রহক নকস মযাণনিণমন্ট 
নমন্টরগ্রশে গ্রমটিং সহ েেতা িগৃ্রদ্ধ (েগ্রেে সুোন, 
ডাব্লুওএস তুরস্ক হাি, নাইণিগ্ররয়া) 

❚একটি নচক িাক্স গ্রহসাণি অংশিহে (সমস্ত প্রসণে) 
❚স্থানীয় কমীণের উের েদ্ধগ্রতটিণত অংশ গ্রনণত এিং তা নিাঝার 

িনয িার চাোণনা (সমস্ত প্রসণে) 
❚নকিল ইংরাগ্রিণত সিা করা এিং অংশ িহণের েণে 

উের্ুি নয় এমন স্থান সিার িনয িযিহার করা 
(ইরাক) 

 
“অংশীদাজরত্বগুজি অথব ীন োরণ িারা [স্থানীয় েমীরা] েমবসচূীর পজরেল্পনাক্ষি যকু্ত নন। যখন অনয 

কোন উপায় থাক্ষে না অথিা জসএসও'কে িযি ার েরার খরচ েম, িখনই শুধ্ু িাক্ষদর িাো  য়।” 

— এেিন আন্তিব াজিে উিরদািা 
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কদশ-স্তক্ষর জিজিজি সাি-ক্লাস্টারগুজিক্ষি কনিৃক্ষত্বর িূজমোক্ষি এিং  জসদ্ধান্ত গ্র ক্ষণ স্থানীয় সংস্থাগুজির অংশগ্র ণ 
 

স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবাজধ্ে স ায়ে পদ্ধজিগুজি স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবজনম্ন স ায়ে পদ্ধজিগুজি 

❚মানগ্রিক নেশ েণল (এইচগ্রসটি) গ্রসএসও / এনএনগ্রিও এিং 
কনণসাটিয য়া'র অন্তিুয গ্রি 

❚গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার এসএগ্রি'নত গ্রসএসও / এনএনগ্রিও 
এিং আইএনগ্রিও'গুগ্রলর মণধয িারসামযর্ুি সেসযতা এিং 
কনসটিয য়ার অন্তিুয গ্রি (ইরাক, নাইণিগ্ররয়া - েগ্রেে 
সুোন)12 

❚গ্রিণকন্দ্রীকরে: উে-িাতীয় গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার গ্রহসাণি 
এনগ্রিও'গুগ্রলর ননতৃণের সেমতা িগৃ্রদ্ধর মাধযণম সহ-ননতৃে 
প্রোন (েগ্রেে সুোন, ইরাক) 

❚গ্রসদ্ধান্ত িহণের িনয 'আশীিযােপ্রাপ্ত কণয়কিন'এর13 িনয 
সংরগ্রেত রণয়ণে, ইউএনএিগ্রেএ অর্িা অনযানয িড় 
সংস্থার (সমস্ত নপ্রোেে) এর সাণর্ অংশীোর চুগ্রিগুগ্রল 
িাস্তিায়নকারী 

❚উে-িাতীয় গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সহ-ননতৃে, স্থানীয় সহ-
ননতৃে র্ারা র্ুগ্ম-েুগ্রে14 (েগ্রেে সেুান) তাণের িনয 
নকানও আগ্রর্যক সহায়তা ননই 

 
অংশীদাজরত্ব জনমবাণ এিং অজিমুখ 

 

স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবাজধ্ে স ায়ে পদ্ধজিগুজি স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবজনম্ন স ায়ে পদ্ধজিগুজি 

❚সেমতা িগৃ্রদ্ধর উণেযাে: স্বতি সাংেঠগ্রনক মযলযায়ন এিং 
সেমতা িগৃ্রদ্ধর েগ্ররকল্পনা (ডাব্লুওএস তুরস্ক হাি) 

❚সামযতা এিং গ্রিোণসর গ্রিগ্রিণত উন্নত অংশীোগ্ররণের চুগ্রির িনয 
গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার'এর েেসমর্যন (আইএনগ্রিও) 

❚ঝুুঁ গ্রক, ধারো িা প্রতারোর অগ্রিণর্াে এড়াণত শযনয নেে নীগ্রত 
(েগ্রেে সুোন) 

❚অংশীোগ্ররগুগ্রল র্া েগ্ররচালনার িযয়িার িহন কণর না 
(সমস্ত প্রসণে) 

❚র্ত্ন ননওয়ার নকানও োগ্রয়ে ননই: অংশীোগ্ররগুগ্রলণত সুরো 
িযিস্থােনার িনয প্রগ্রশেে িা তহগ্রিল অন্তিুয ি নয় (সমস্ত 
প্রসণে) 

❚অংশীোগ্ররগুগ্রল র্া স্থানীয় অংশীোরণের গ্রেণক ঝুুঁ গ্রক নঠণল 
নেয় (সমস্ত প্রসণে) 

 
কদশ-স্তক্ষর এইচএনও এিং এইচআরজপ প্রজিয়াগুজিক্ষি স্থানীয় সংস্থাগুজির জনক্ষয়াগ 

 

স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবাজধ্ে স ায়ে পদ্ধজিগুজি স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবজনম্ন স ায়ে পদ্ধজিগুজি 

❚তর্য সংিহ এিং গ্রিণেষে উিয় নেণে স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর 
অন্তিুয গ্রি(ডািলওুএস তুরস্ক হাি) 

❚গ্রিগ্রিগ্রি-গ্রনণিগ্রেত প্রকাশনাগুগ্রল প্রণয়ািনগুগ্রলর গ্রিিরে নেয় 
নর্মন "িণয়ণসস: মানগ্রিক প্রণয়ািণনর ওিারগ্রিউ - 
2018'র মযলযায়ণনর িলািল" (ডািলওুএস তুরস্ক হাি) 

❚এইচএনও এিং এইচআরগ্রে প্রগ্রিয়াণত স্থান এিং প্রগ্রশেে/ 
েরামশযোতার িযিস্থা করা (েগ্রেে সুোন) 

❚স্থানীয় সংস্থাগুগ্রলণক নকিল তর্য সংিহকারী গ্রহসাণি িযিহার 
করা, তাণের গ্রিণেষে নর্ণক সগ্ররণয় ননওয়া িা নকিলমাে 
বিধতার কমযশালা গ্রহসাণি অন্তিুয ি করা (ইরাক, 
নাইণিগ্ররয়া) 

❚এইচআরগ্রে'গুগ্রলর এমন সংস্থার প্রণয়ািন র্া সগ্রতযকাণরর 
অংশীোগ্ররণের িনয সময় নেণি না, িণল তা িিরেগ্রস্তর 
গ্রেণক েগ্ররচাগ্রলত কণর (ইরাক) 

 

 
12 িতয মাণন নলািাল গ্রিগ্রিগ্রি এওআর'এর একটি এসএগ্রি ননই তণি এর েগ্ররিণতয  মযল সেসয রণয়ণে।িাতীয় স্তণর, নকান নকান নেশ-স্তণরর গ্রিগ্রিগ্রি সাি-

ক্লাস্টার'গুগ্রলএর এসএগ্রি আণে র্গ্রেও তার প্রণয়ািন ননই। গ্রতনটি িা চারটি অিাগ্রধকাণরর নেণে এসএগ্রি'গুগ্রল আণে (ইরাক, নাইণিগ্ররয়া, েগ্রেে 
সুোন), অনযগ্রেণক সমি গ্রসগ্ররয়া তুরুস্ক হাণি একটিও এসএগ্রি ননই। 

13 ‘আশীিযাে ধনয কণয়কটি’ একটি শব্দ-িন্ধ র্া উিরোতাণের দ্বারা িযিহৃত হয় এিং গ্রিসৃ্তত স্থানীয়করে গ্রিতণকয র মণধয কণয়কটি  িাল িাণি সংরু্ি 
িা সেল স্থানীয় সংস্থাগুগ্রল র্ারা সমস্ত অংশীোগ্ররে এিং সুণর্াণের িনয গ্রনিযাগ্রচত হয় তার প্রিেতা গ্রনণেযশ কণর, নর্িাণন নিগ্রশরিাে স্থানীয় সংস্থাগুগ্রল 
িাে র্ায়। 

14 এই প্রগ্রতণিেণনর প্রসণে "রু্গ্ম েুগ্রে" শব্দ-িন্ধটি গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টাএর নসই সমন্বয়কারীণের নিাঝায় র্ারা এই িয গ্রমকাটি োলন করার সাণর্ সাণর্ 
অনয নকান এনগ্রিও'নত চাকগ্রর করণেন, এিং তাই গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টাণর 100% সময় নেওয়ার েগ্ররিণতয  এই েটুি োগ্রয়ণের মণধয সময় িাে কণর 
গ্রনণত িাধয হণেন। 
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জিজিজি প্রজিক্ষরাধ্ ও প্রজিজিয়া অথবায়ন এিং অনযানয অথবায়ন পদ্ধজিক্ষি জসজিজপএফ প্রযুজক্তগুজির সাক্ষথ স্থানীয় সংস্থাগুজির 
জনক্ষয়াগ 

 

স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবাজধ্ে স ায়ে পদ্ধজিগুজি স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবজনম্ন স ায়ে পদ্ধজিগুজি 

❚গ্রসগ্রিগ্রেএি (ইরাক)'এ প্রণিণশর িনয সাহচর্য-স্থােণনর সমর্যন 
❚প্রস্তাণির গ্রিকাণশ প্রগ্রশেে / েরামশযোন (েগ্রেে সুোন) 
❚আগ্রর্যক িযিস্থার গ্রিকাণশর িনয ঝুুঁ গ্রকর গ্রিণেষে এিং সমর্যন 

(আইএনগ্রিও) 
❚িযান্ড িাণেযইন'এর প্রগ্রতশ্রুগ্রতগুগ্রলর েযরে সহ গ্রসগ্রিগ্রেএি-র 

উন্নগ্রতর িনয গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার'এর প্রচার (ইরাক) 

❚োতার অেমযতা এিং োতার নমনীয়তার প্রণয়ািনীয়তা (সমস্ত 
প্রসণে) 

❚িাগ্রলয়াগ্রতর তেন্ত, স্বেতার অিাি এিং কাণলা 
তাগ্রলকািুগ্রিণত িারাে উণদ্দশয সম্পণকয  ধারো (ইরাক) 

❚েেতা িগৃ্রদ্ধ না কণর অর্িা েরামশয না গ্রেণয় অপ্রতযে অর্যায়ন 
(ইরাক, নাইণিগ্ররয়া, েগ্রেে সুোন) 

 
কদশ-স্তক্ষরর জিজিজি সাি-ক্লাস্টার প্রজিয়াগুজিক্ষি িাব্লুএিওএস'কে জনক্ষয়াক্ষগর িনয পদ্ধজি  এিং অগ্রাজধ্োরগুজির সনাক্তেরণ 

 

স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবাজধ্ে স ায়ে পদ্ধজিগুজি স্থানীয়েরক্ষণর িনয সিবজনম্ন স ায়ে পদ্ধজিগুজি 

❚গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার - ডাব্লুএলও সংস্থাগুগ্রল সহ এসএগ্রি 
সেসযেে (ইরাক, নাইণিগ্ররয়া, েগ্রেে সুোন) 

❚মানগ্রিক ননতৃে প্রগ্রশেণে (ইরাক) ডাব্লুএলও'র অন্তিুয গ্রি 
❚মগ্রহলা কমীিেৃ / ডাব্লুএলও'নের  িনয গ্রিেিযােী এিং 

িাতীয় মণঞ্চর িযিস্থা করা (নাইণিগ্ররয়া) 

❚স্বল্প েমতা এিং িাষার প্রগ্রতিন্ধকতার কারণে 
ডাব্লুএলও'গুগ্রলণক িাে নেওয়া (সমস্ত প্রসণে) 

❚সংস্থাগুগ্রল সণেলনগুগ্রলণত স্থান িহণে প্রস্তুত হওয়ার আণে 
ডাব্লুএলও সংস্থাগুগ্রল বতগ্রর করা (ডাব্লুওএস তুরস্ক হাি) 

❚অংশ িহণের িনয ডাব্লুএলও'গুগ্রলর উেণর িার চাোণনা (সমস্ত 
প্রসণে) 
❚প্রতীকী (গ্রিেিযােী স্তণর) 
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❚ অন্তিয াগ্রতক সংস্থাগুগ্রলণক তাণের প্রগ্রতশ্রুগ্রতগুগ্রল স্মরে কগ্ররণয় গ্রেণয় এিং সংস্থাগুগ্রলণক বকগ্রিয়ত গ্রেণত িাধয কণর গ্রিগ্রিগ্রি 
স্থানীয়করণের প্রচার অগ্রিরত রািুন 

❚ গ্রিগ্রিগ্রি নপ্রািাগ্রমং এিং মানগ্রিক ক্লাস্টার িযিস্থার কার্যকলাে সম্পণকয  কমীণের গ্রশগ্রেত করণত গ্রিনামযণলয অনলাইন তণর্যর িযিহার 
করুন 

❚ এনএনগ্রিও / গ্রসএসও সংস্থাগুগ্রল এিং মগ্রহলাণের ননেওয়াকয  বতগ্রর এিং শগ্রিশালীকরেণক সমর্যন করুন এিং সাধারে মযল িাতয া 
এিং একটি নর্ৌর্ প্রিািশালী েগ্ররকল্পনা গ্রিকাশ করুন 

❚ সাংেঠগ্রনক শগ্রি এিং সেমতা িগৃ্রদ্ধর প্রণয়ািনীয়তাগুগ্রল সনাি করুন এিং অংশীোরণের সাণর্ সগ্রিয়িাণি আণলাচনা করুন 
❚ নর্ স্থানীয় প্রগ্রতগ্রনগ্রধরা গ্রিে সণেলণন নর্ােোন এিং অংশিহে করণেন তাণের র্াওয়ার আণে প্রাসগ্রেক স্থানীয় অংশিহেকারীণের 

সাণর্ আণলাচনা করার গ্রিসৃ্তত সুণর্াে োওয়া এিং নিরার েণর তাণের প্রগ্রতগ্রিয়া োওয়া গ্রনগ্রিত করুন 

স্থানীয় সংগঠনগুজি, কনটওয়ােব  এিং মঞ্চ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সমস্ত অংশীোরণের গ্রিগ্রিগ্রি স্থানীয়করে েগ্ররচাগ্রলত করার গ্রেণক েগৃ্রি গ্রেণত সুোগ্ররশ করা হয়, অর্যণিাধক েেণেেগুগ্রলণক 
ঐগ্রেক না নরণি িাধযতামযলক কণর গ্রনগ্রিত করা হয় নর্ স্থানীয়করে তেণত না নর্ণক িাস্তণি হয়।র্গ্রে এই েেণেেগুগ্রল 
িহে করা হয়, তাহণল শুধুমাে নর্িাণন অনুকূল ননতৃণের েগ্ররণিণশ েগ্ররচাগ্রলত হয় নসিাণন োড়াও সমস্ত প্রসণে গ্রিগ্রিগ্রি'র 
স্থানীয়করে হওয়ার সম্ভািনা িৃগ্রদ্ধ করণি। অনযানয সুোগ্ররশগুগ্রল গ্রনণত নেওয়া হল: 

 

সপুাজরশগুজি 
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কলািাি জিজিজি এওআর এিং স্থানীয়েরণ েরার োক্ষির দি 
 

❚এর মযল সেসযেণে ডাব্লুএলও'গুগ্রলর অর্যেযেয প্রগ্রতগ্রনগ্রধে এিং অন্তিুয গ্রি গ্রনগ্রিত করুন 
❚ভ্রমে সহ সগ্রিয় অংশিহণন িাধা প্রোনকারী রািননগ্রতক এিং সরিরাহ সম্পগ্রকয ত িাধাগুগ্রলর নমাকাণিলা করুন 
❚িাণিণে গ্রিে-স্তণরর অনিুানগুগ্রল অন্তিুয ি কণর ডািলএুলও সহ স্থানীয় মযল সেসযণের গ্রিণের মণঞ্চর সুণর্াে প্রোন করুন, গ্রিণশষ 

িাণি কাণির ডাক গ্রেণয় 
❚তৃেমযল ের্যাণয় এিং স্থানীয় কমীণের কাণে নেৌুঁোণনার িনয গ্রিে-স্তণরর উণেযাে এিং সিাগুগ্রলর সুস্পি ও সমণয়াগ্রচত নর্াোণর্াে 

গ্রনগ্রিত করুন 
❚তৃেমযল স্তণরর গ্রিস্তাণরর িনয এিং গ্রিগ্রিগ্রি গ্রনণেয গ্রশকাগুগ্রল ের্যণিেণের িনয গ্রিগ্রিগ্রি গ্রনণেয গ্রশকা নোিীর েণে প্রচার এিং সমর্যন করুন 
❚গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সমন্বয়কারী সহ কাণির গ্রিিরে গ্রনগ্রিত করার িনয সের েিতর ের্যাণয় সমর্যন করুন, স্থানীয়করে 

িগৃ্রদ্ধর কািগুগ্রল অন্তিুয ি কণর 
❚মানগ্রিক গ্রিষণয় সমন্বণয়র (ওগ্রসএইচএ) িনয গ্রিে স্তণর ইউএন েিতণর েরিার করুন র্াণত এইচএনও এিং এইচআরগ্রে'গুগ্রলর 

গ্রিতণর গ্রিগ্রিগ্রি'র স্থান র্াকা এিং স্থানীয় কমীণের অন্তিুয ি করা গ্রনগ্রিত হয়; প্রগ্রিয়াটিণক সাহার্য করার িনয স্থানীয় 
গ্রিণশষজ্ঞণের গ্রনণয়াে করার িনয নেশ স্তণরর সাি-ক্লাস্টারগুগ্রলণক র্ুি করুন 

❚নেশ ের্যাণয় িরুরী েগ্ররগ্রস্থগ্রতণত গ্রিগ্রিগ্রি হস্তণেে সমন্বণয়র িনয সেয প্রকাগ্রশত গ্রিগ্রিগ্রি এওআর হযান্ডিণুকর প্রকাণশ ডগ্রিউএলওগুগ্রল 
অন্তিুয ি করুন 

❚েরামশযোন, েমতা িগৃ্রদ্ধর মণডল এিং ের্যাপ্ত অর্যায়ণনর মাধযণম 2020 সাণলর মণধয 50% ননতৃোধীন / সহ-ননতৃোধীন গ্রিগ্রিগ্রি 
সাি-ক্লাস্টারগুগ্রলর কল েু অযাকশন লেযেযরে গ্রনগ্রিত করুন; লেয গ্রনধযারে এিং ডাব্লুএলও সহ-ননতৃণের িনয একটি ের্-
গ্রনণেয গ্রশকা বতগ্রর করুন 

❚কল েু অযাকশণনর মণধয ডাব্লুএলএগুগ্রলর কাণে উেলি একটি েুলরু্ি তহগ্রিল বতগ্ররর িনয একটি িযিস্থার েণে সমর্যন করুন, 
উণেি কণর নর্ োতােে তাণের কল েু অযাকশন প্রগ্রতশ্রুগ্রতর অংশ গ্রহসাণি অিোন রািণত োণরন 

❚স্থানীয়করণের োস্ক টিম 
❚আঞ্চগ্রলক আণলাচনার প্রচার করুন এিং গ্রনম্ন গ্রলগ্রিতগুগ্রলর িনয অর্যায়ণনর সুণর্ােগুগ্রল অনসুন্ধান করুন: 
❚তৃেমযল ের্যাণয়র েগ্ররচালক সহ আঞ্চগ্রলক েমতা িগৃ্রদ্ধর নকৌশল 
❚তৃেমযল ের্যাণয়র েগ্ররচালক সহ আঞ্চগ্রলক ডাব্লুএলও মানগ্রিক ননতৃণের নকৌশলগুগ্রল 
❚িাগ্রষযক গ্রিগ্রিগ্রি এওআর মযল সেসযণের সিায় ডাব্লুএলও চয়ণনর মানেণ্ড এিং ডাব্লুএলও'নক মযল সেসযেণে অন্তিুয ি করার িনয 

একটি প্রগ্রিয়া প্রস্তাি করুন 
❚কল েু অযাকশণনর সাণর্ গ্রমগ্রলতিাণি ডাব্লুএলও'র অর্যায়ন এিং স্থানীয়করণের প্রিাি েুরুষ ননতৃোধীন সংস্থাগুগ্রলণক উেকৃত 

করার গ্রিষণয় আরও েণিষো েগ্ররচালনা 
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A 

❚গ্রিণশষ িাণি ডাব্লুএলও'গুগ্রলণক লেয নরণিস্থানীয় সংস্থাগুগ্রলর িনয অর্যায়নণক অিাগ্রধকার গ্রেন 
❚ ডাব্লুএলও'র মানগ্রিক ননতৃে প্রগ্রশেণের ননতৃে গ্রেন এিং সমর্যন করুন 
❚ আইগ্রে চুগ্রির েরিতীণত র্ান; েগ্ররচালনায় সহায়তা এিং েমতা িগৃ্রদ্ধ অন্তিুয ি করণত অংশীোগ্ররণের চুগ্রিগুগ্রল সংণশাধন করুন 
❚ মাে একিার েমতা িগৃ্রদ্ধ করাণক গ্রেেণন নিণল েরামশযোন এিং গ্রদ্বতীয়করণের িযিস্থা সহ েমতা গ্রনধযারে এিং সেমতা িগৃ্রদ্ধর 

েগ্ররকল্পনার গ্রেণক  এগ্রেণয় র্ান 
❚ তর্য সংিহ, প্রকল্প েগ্ররকল্পনা, এিং ের্যণিেে ও মযলযায়ণন (এম এন্ড ই) তৃেমযল স্তণরর মগ্রহলা ননতাণের এিং নোিীগুগ্রলণক গ্রনর্িু 
করুন 
❚ কাণির গ্রিিরণে স্থানীয়করেণক এগ্রেণয় গ্রনণয় র্াওয়ার কািগুগ্রল নর্ অন্তিুয ি রণয়ণে  তা গ্রনগ্রিত করুন 
❚ েগ্ররিতয ণনর সনেটির অনণুমােন করুন 

কদশ-স্তর সাি-ক্লাস্টারগুজির (ইউএন ও আইএনজিও) জিসৃ্তি আন্তিব াজিে সদসয 

❚ সমন্বয়কারীরা গ্রনণিগ্রেত এিং েীঘযণময়ােী গ্রস্থগ্রতশীল চুগ্রিণত গ্রনণিগ্রেত রণয়ণে তা সুগ্রনগ্রিত কণর গ্রিগ্রিগ্রি সাি-ক্লাস্টার সমন্বয়ণকর িয গ্রমকা 
প্রাগ্রতিাগ্রনককরে করুন 

❚ নেণশর অগ্রিসগুগ্রলণক নতুন নেণশর নকৌশলগুগ্রল সম্পণকয  আরও নিগ্রশ গ্রশো এিং প্রচার নেৌুঁণে নেওয়ার িনয উৎসাগ্রহত করুন এিং 
স্থানীয় অংশীোগ্ররে গ্রনিযাচণনর আণশোণশ স্বে এিং উেিু তর্য সরিরাহ করুন 

 

UNFPA 

 
কদশ স্তক্ষর জিজিজি সাি-ক্লাস্টাসব 

 
❚সাি-ক্লাস্টাণর সেসযতার িনয স্থানীয় সংস্থাগুগ্রল, গ্রিণশষত ডাব্লুএলও'র কাণে নেৌুঁোন এিং িযিহাগ্ররক, শারীগ্ররক, সুরো এিং 

সংস্থান-সম্পগ্রকয ত িাধা সহ অংশিহণের প্রগ্রতিন্ধকতাগুগ্রল েযর করুন 
❚অন্তিুয গ্রিমযলক অনশুীলনগুগ্রল গ্রনগ্রিত করুন: মযল নগ্রর্র অনিুাে, সিার িনয তৃগ্রপ্তকর স্থান, সেসযণের িনয উেিু নীগ্রত, এিং 

স্থানীয় কমীণের ননতৃণের িয গ্রমকা উেস্থােন ও িহণের িনয সমর্যন (এিং অর্যায়ন র্িন এই সম্ভািনা সীমািদ্ধ কণর তিন 
আণলাচনার করা) 

❚মানগ্রিক স্থােতয সম্পগ্রকয ত তর্য, অংশীোগ্ররণের নীগ্রত এিং ক্লাস্টার গ্রসণস্টণম অংশ িহণের ে-ুমিুী সগু্রিধা সহ নতুন সেসযণের িনয 
িাগ্রষযক িা বেমাগ্রসক অগ্রধণিশন করুন 

❚গ্রিগ্রিগ্রি প্রর্ুগ্রিেত েেতা এিং েগ্ররচালনায় সমর্যন উিণয়র িনয ক্লাস্টাণরর মাধযণম সেমতা িগৃ্রদ্ধর উণেযাণে তহগ্রিল সংিহ ও 
প্রিতয ন করা 

❚স্থানীয় সহ-ননতৃণের গ্রেণক এগ্রেণয় র্াওয়ার িনয েরামশযোন এিং সেমতা িগৃ্রদ্ধণক  কাণি লাোন 
❚স্থানীয় সংেঠনগুগ্রল, গ্রিণশষত ডাব্লুএলও এিং সংস্থা'গুগ্রলণক এসএগ্রি'র অন্তিুয ি করুন 
❚এইচএনও এিং এইচআরগ্রে নগ্রর্গুগ্রলণত গ্রিগ্রিগ্রি স্থানীয়করণে িাষা অন্তিুয ি করুন এিং এইচএনও এিং এইচআরগ্রে প্রগ্রিয়াণত  
স্থানীয় সংেঠনগুগ্রলর িনয একটি অর্যেযেয িয গ্রমকা গ্রনগ্রিত করুন 
❚স্থানীয় সংেঠনগুগ্রল এিং ডাব্লুএলও'গুগ্রল এইচএনওর িনয তর্য সংিহ এিং গ্রিণেষণে অন্তিুয ি র্াকা এিং তা র্র্ার্র্ কৃগ্রতে  
প্রোণনর গ্রিষয়টি গ্রনগ্রিত করুন 
❚এইচআরগ্রে প্রকল্পগুগ্রল িমা নেওয়ার িনয স্থানীয় সংেঠনগুগ্রলণক সহায়তা করুন 
❚প্রস্তাি বতগ্রর করা, 3/4/5ডাব্লু'গুগ্রল িমা নেওয়া এিং এইচএনও/এইচআরগ্রে প্রগ্রিয়াগুগ্রলণত অংশিহে করার িনয প্রগ্রশেে গ্রেন 
❚ননতৃে, গ্রসদ্ধান্ত িহে এিং অর্যায়ণনর গ্রিষণয় নিালািুগ্রল আণলাচনা করুন 
❚গ্রিগ্রিগ্রি স্থানীয়করে, গ্রিণশষত ডাব্লুএলও'র অন্তিুয গ্রি, গ্রলে সমতা সংিান্ত কাি এিং প্রগ্রতণরাধ/মযল কারেগুগ্রল গ্রনণয় কাি করার 

গ্রিষয়গুগ্রল গ্রনণয় নেশ-স্তণর প্রচার করুন 
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❚ স্থানীয় সংস্থার সরাসগ্রর অর্যায়ণন িাধা অেসারে সহ মগ্রহলা কমী ও ডাব্লুএলও'র িনয অর্যায়নণক অিাগ্রধকার নেওয়ার িনয 
আগ্রর্যক িযিস্থা বতগ্রর করা 

❚ নসক্টর কতৃয ক েৃহীত েরীোগুগ্রলর উোহরে বতগ্রর কণর নমনীয় িহু িাগ্রষযক তহগ্রিণলর গ্রেণক এগ্রেণয় র্ান 
❚ কল েু অযাকশণনর অধীণন প্রগ্রতশ্রুগ্রতগুগ্রল নমণন চলনু 
❚ িযান্ড িাণেযইন'এর প্রগ্রতশ্রুগ্রত নমণন চলনু; েগ্ররচালনায় সমর্যন এিং েমতা িগৃ্রদ্ধর অন্তিুয গ্রির সাণর্ স্থানীয় সংেঠনগুগ্রলণক সরাসগ্রর 

আগ্রর্যক সহায়তায় অিাগ্রধকার গ্রেন 
❚ অর্যায়ন িযিস্থায় সেমতা গ্রনধযারে এিং সেমতা িাড়াণনার েগ্ররকল্পনাসহ স্থানীয় সেমতা িগৃ্রদ্ধ প্রণয়ািন 
❚ আইএনগ্রিওণক ডাব্লুএলও'র সাণর্ অংশীোর করণত িা সরাসগ্রর তহগ্রিল গ্রেণত উৎসাহ নেওয়ার িনয অর্যায়ন েদ্ধগ্রত এিং নীগ্রতগুগ্রল 
মাগ্রনণয় গ্রনন 
❚ নীগ্রত এিং েদ্ধগ্রতগুগ্রলর সংণশাধন করুন র্াণত তা স্থানীয় সংেঠনগুগ্রলর েণে কম গ্রনয়িক এিং অগ্রধক সহায়ক হয়, গ্রিণশষত 

প্রস্তাি এিং মঞু্জগু্রর গ্রনয়িণের মাধযণম 
❚ আগ্রর্যক অনসুরেকরে েদ্ধগ্রতণত গ্রনণিশ করুন র্াণত গ্রিণশষ িাণি মগ্রহলা এিং নমণয়ণের অর্যায়ন এিং স্থানীয় সংেঠনগুগ্রল এিং 

ডাব্লুএলও'এর অর্যায়নণক গ্রিিি করা র্ায় 
❚ স্থানীয় উপ-অনুদান-গ্র ণোরীক্ষদর সাক্ষথ সরাসজর কযাগাক্ষযাগ েরুন 

❚ ডাব্লুএলও এিং গ্রসএসও'নত উেলি করার িনয আরও নমনীয় েুণলর তহগ্রিল সেম করণত আগ্রর্যক িযিস্থা বতগ্রর করুন 
❚ এইচএনও এিং এইচআরগ্রে প্রগ্রিয়াগুগ্রলণত গ্রিগ্রিগ্রি সংেঠনগুগ্রলর অর্যিহ অন্তিুয গ্রিণক সমর্যন করুন; গ্রনগ্রিত করুন নর্ এইচএনও 

এিং এইচআরগ্রেগুগ্রলণত গ্রিগ্রিগ্রি মযল নরাণত র্াণক 
❚ গ্রনগ্রিত করুন নর্ মগ্রহলা ননতাণের এিং ডাব্লুএলও'নের নপ্রািাম চণির সমস্ত ের্যাণয় তর্য গ্রিণেষে এিং গ্রসদ্ধান্ত িহণে অর্যেযেয 

অন্তিুয গ্রি রণয়ণে 
❚ গ্রিণশষত এইচআরগ্রে প্রকল্প িমা নেওয়ার এিং গ্রসগ্রিগ্রেএি আণিেন প্রগ্রিয়াগুগ্রলর মাধযণম স্থানীয় সংেঠনগুগ্রলণক কম সীমািদ্ধ হণত 

এিং আরও সহায়ক করণত স্থানীয় সংেঠনগুগ্রলর সহণর্ােীতায় নীগ্রত ও েদ্ধগ্রতগুগ্রল সংণশাধন করুন 
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এই সমীোটি নকয়ার ইউএসএ এিং অযাকশনএইড ইন্টারনযাশনাল দ্বারা স্থানীয়করে সম্পগ্রকয ত গ্রিগ্রিগ্রি এওআর োস্ক টিণমর 
সহ-ননতৃে গ্রহসাণি েগ্ররচাগ্রলত হণয়গ্রেল।ণডনমাণকয র েররাষ্ট্র গ্রিষয়ক মিোলণয়র (গ্রডএএনআইগ্রডএ) অগ্রতগ্ররি অর্যায়ণনর 
সাহাণর্য এই সমীোর িনয উোর আগ্রর্যক সহায়তা োন কণর মাগ্রকয ন র্ুিরাণষ্ট্রর গ্রিণেশী েণুর্যাে সহায়তা কার্যালয় 
(ওএিগ্রডএ)। 
নলিক এিং শীষয সমীেক: কারগ্রল নিণনে, মানগ্রিক েণিষো েরামশযোনকারী 
গ্রিগ্রিগ্রি এওআর সম্পগ্রকয ত আরও তণর্যর িনয েয়া কণর এিাণন র্ান:gbvaor.net 

 
 
 
 

https://gbvaor.net/
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2016 োসির ডিশ্ব মানডিক োডমসটর প্রডতশ্রুডতগুসিা পূরণ করসত ন সয়, গ্র্যান্ড িারসেন এিং কি টভ একশান, ডিঙ্গ-ডিডিক 
ড ংোর িায়িদ্ধতার নিত্র(ডজডিডি এওআর)যা ডনসয়াডজত ডজডিডি স্থানীয়করণসক অিঙ্করসনর ঊসবষ উসে এিং ডিশ্বিযাপী 
ডেদ্ধান্ত গ্র্ সণর মাধযসম উপিডি ও কাযষ-স্তসরর েমন্বয় প্রডিয়া িজায় রাখার পাশাপাডশ যারা নিেঁস  নেসেন তাসির 

প্রসয়াজনীয়তা রিা করা এিং যারা ঝভেঁ ডকর মসধয আসে তাসির প্রসয়াজনসক প্রাধান্ন নিওয়া। স্থানীয়করসণর ডপেসন ডিশ্বিযাপী 

িায়িদ্ধতা ততডর করা এিং ডির্য়েূড সক ডিশ্বিযাপী পযষাসয় িাস্তিাডয়ত করার প্রস ষ্টা েিষিা কাযষসিসত্র িস্তিতা পায়না। 
স্থানীয়করণ কীিাসি মানডিক ে ায়তার কাযষকাডরতা এিং িিতা উন্নত কসর তা প্রিশষসনর মাধযসম েডত অজষ ন কসর। 
স্থানীয়করণ পদ্ধডতর কাযষকাডরতা মূিযায়ন করার জনয প্রডতশ্রুডতিদ্ধ অনভশীিনগুডির মাপ ননওয়া এিং কাোসমা েরিরা  
করার জনয, ডজডিডি স্থানীয়করণ েম্পডকষ ত েরঞ্জাম এিং পথডনসিষশ ডিসশর্িাসি গুরুত্বপূণষ। 

মানডিক নিসত্রর মসধয স্থানীয়করণসক ডিসর প্র ভ র েসির্ণা ও কাজ  সিও কাযষসিসত্রর জনয প্রস্তুত েরঞ্জাম এিং কাযষকারী 

ডনসিষ ডশকা নূযনতম।  ডজডিডি স্থানীয়করণ েম্পডকষ ত ডনডিষষ্ট েরঞ্জামগুডির নিসত্র এই শূনযস্থানগুডি ডিসশর্িাসি স্পষ্ট। ফিত, 
এই েংস্থানটি ডজডিডি কাযষকতষ াসির তাসির কাজটি অিড ত করসত এই েংস্থানগুডি িযি ার করসত েিম কসর অনযানয 

নেক্টসরর ততডর প্রােডঙ্গক েরঞ্জাম এিং ডনসিষ ডশকা উপকরণ নথসক। এই নডথপত্রটি ডজডিডি স্থানীয়করসণর উপর নলািাি মযাডপং 
স্টাডি ডরসপাসটষ র পডরডশষ্ট ড োসি ততডর  সয়ডেি, ডজডিডি এওআর-এর স্থানীয়করণ কাযষকারী িি এিং এই েসির্ণার মাধযসম 
উদূ্ভত মূি ডির্য়গুডির আসশপাসশ নকশা করা  সয়সে, যার মসধয রসয়সে: অংশীিাডরত্ব; েমন্বয় গ্রুপগুডিসত েডতশীিতা; 

েিমতা িৃডদ্ধ; মড িাসির ননতৃত্বাধীন েংস্থাগুডিসক (িাব্লুএিও)ডনযভি করা এিং পিেমথষন। 
 
 

 

সচূনা 
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প্রারজিে পজরোঠাণমা 

কেৌেিগত মানজিে পরীো এিিং অিংেগ্র ণোরী দেতার (আোর) সরঞ্জাম • কেপ পজরোঠাণমা.জপজিএফ•      
কেপ পজরোঠাণমার সিংজেপ্তসার 

নশপ পডরকাোসমাটি োংেেডনক স্ব-প্রডতফিন এিং উন্নয়সনর জনয একটি প্রডিয়া। নশপ প্রডিয়াটি একটি অংশগ্র্ ণমূিক 
কমষশািা ডিসয় শুরু  য় যা প্রডতটি েংস্থার (পডর ািক, মানিেম্পি, নপ্রাগ্র্াম, অথষননডতক, মানডিকতা, উন্নয়ন ইতযাডি) 
ডিডিন্ন িি, ডিিাে এিং ডিডিন্ন ডিয়াকিাপ নথসক অংশগ্র্ ণকারীসির একডত্রত কসর। প্রশ্নগুডির একটি িাডি 
েংেেনগুডির অডিজ্ঞতা, শডি এিং শুনযস্থানগুডি েম্পসকষ  আসিা নায় অিড ত করসত ো াযয কসর। এটি উসেশযপূণষ নয 
েংস্থাগুডি প্রডশডিত িাড যক েভডিধা ে  িা োডাই স্ব-মূিযায়ন েরঞ্জামটি িযি ার করসত পাসর এিং এই উসেসশয একটি 
পথডনসিষশক ননাট ততডর করা  সয়সে। নশপ প্রডিয়াটি ডপয়ার-ডিডনময়, প্রডশিণ এিং পরামশষিাসনর পাশাপাডশ েডিডিত 
পিসিপ, পিেমথষন এিং ত ডিি েংগ্র্স র েভসযােগুডি েনাি করসত পাসর - একটি পৃথক েংস্থা ড োসিও এিং একটি 

েডিডিত স্থানীয় নােডরক েমাজ ড োসিও। নশপ কাোসমাটির ডতনটি ডিিাে রসয়সে: (১) অিযন্তরীণ প্রশােন ও ননতৃত্ব, 
(২) িাড যক েম্পকষ , অংশীিাডরত্ব, পডরকাোসমা ও প্রিাি এিং (৩) পডরসিডশত েম্প্রিাসয়র জনয নপ্রাগ্র্াডমং / ডিতরণ। 

স্থানীয়েরণণর সরঞ্জাম 

https://startnetwork.org/
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/SHAPE-brochure-humanitarian-capacity-Shifting-Power-guide-June2017.pdf
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জনেটতম পজরোঠাণমা 

জনেটতম স্থানীয়েরণ োর্যেমতা পজরমাণপর োঠাণমা 

এই স্থানীয়করণ কাযষিমতা পডরমাসপর ডেসস্টম (এিডপএমএফ)-এর উসেশয  ি স্থানীকরসণর প্রডতশ্রুডত অজষ সনর ডিসক 

অগ্র্েডতর প্রমাণ নিওয়া। যডিও এর নকন্দ্রডিন্দভ স্থানীয় এিং জাতীয় কাযষকতষ াসির উপর রসয়সে, তিভও এটি অনভমান করা 
 য় নয এটি আন্তজষ াডতক এনডজও, জাডতেংসির েংস্থাগুডি এিং িাতাসির পাশাপাডশ স্থানীয়করসণর মূিযায়নকারী েসির্ণা 
এিং আকাসিডমক েংস্থাগুডির নিসত্রও প্রােডঙ্গক  সি। এিডপএমএফ গ্র্যান্ড িাসেষইন প্রডতশ্রুডতগুডির কাোসমার োসথ 
োমঞ্জেযপূণষ এিং এটি একটি িযি াডরক েরঞ্জাম যা স্থানীয়করসণর জনয প্রমাসণর ডিডিসক শডিশািী কসর তভ িসত এিং নয 
অগ্র্েডত  সে তার োধারণ নিাধেময অগ্র্েডতর পাশাপাডশ িভিষিতার নিত্রগুডিসকও ড ডিত করসত ো াযয করসত পাসর। 

পজরিতয ণনর দজিি 

স্বােরোরী এিিং অনুণমাদন ,অিংেীদাজরণের নীজত 

অিংেীদাজর সরঞ্জাণমর নীজত 

নযিাসি মানডিক িযিস্থা স্থানীয়িাসি ননতৃত্বাধীন আরও প্রডতডিয়া জানাসত  াইসে, নেিাসি জাতীয় ও আন্তজষ াডতক 
এনডজওগুডি িযি াডরক পদ্ধডতসত পডরিতষ সনর িাস্তিায়সনর উসিযাে ডনসয়ডেি। পডরিতষ সনর িডিসি আটটি প্রডতশ্রুডত অন্তিভষ ি 
রসয়সে নযগুডি আইএনডজওরা ডিশ্বিযাপী মানডিক িযিস্থায় িারোময ীনতা এিং তির্ময নমাকাসিিায় কাযষকর করসত েিত  য়। ডিসশ্বর 45 
টি নিসশর 234 টিরও নিডশ জাতীয় ও স্থানীয় েংস্থা  াটষ ার4ন ঞ্জসক েমথষন জাডনসয় তাসির আন্তজষ াডতক অংশীিারসির আটটি 
প্রডতশ্রুডতসত স্বাির করার জনয কাজ করার আহ্বান জাডনসয়সে। 34 টি আন্তজষ াডতক এনডজও িডিসি স্বাির কসরসে এিং তাসির 
েংস্থাগুডিসক উপসরর আটটি প্রডতশ্রুডত িাস্তিায়সনর মাধযসম তারা নযিাসি কাজ করসি তার পডরিতষ ন করার জনয প্রডতশ্রুডতিদ্ধ  সয়সে। 

অণেিীয় মানজিে অিংেীদাজরে (এএইচজপ) 

‘জিপর্যয় প্রস্তুত’ োঠাণমা 

অসেিীয় মানডিক অংশীিাডরত্ব(এএই ডপ)  ি অসেিীয় েরকার এিং অসেিীয় এনডজওগুডির মসধয একটি পােঁ  িেসরর অংশীিাডর। িভসযষাসের 
প্রডতডিয়াস্বরূপ, এএই ডপ কাযষকারী মানডিক ো াযয প্রিাসনর জনয এনডজওগুডি অসেডিয় েরকারী েংস্থান িযি ার কসর পডরকাোসমা এিং 

িিতা অজষ সনর জনয। অসেডিয়া নয েংকটগুডির প্রডতডিয়া নিডখসয়সে, তার পসর, অংশীিাডরত্ব যথাযথিাসি িযয়িহুি ও কাযষকর উপাসয় 

প্রসয়াজনীয় িযডিসির ো াযয করার জনয েিষসেরা এনডজওগুডিসক ডনিষা ন কসরসে। স্থানীয়, প্রশান্ত ম াোের-ডিডিক অংশীিারসির িযি ার 
কসর ডিপযষয় প্রস্তুত িভসযষাসের জনয আরও িাি প্রস্তুডত ডনসত এিং প্রডতডিয়া জানাসত প্রশান্ত ম াোেরীয় েম্প্রিায় েরকারসক েমথষন কসর। 
এই কমষেূড সত নারী, প্রডতিন্ধী িযডি এিং ডিশ্বাে ডিডিক েংস্থাগুডির িভসযষাে প্রস্তুডতর অন্তিভষ ডির উপর েভডনডিষষ্টিাসি নজার নিওয়া  সয়সে।  

http://www.near.ngo/
https://charter4change.org/
https://www.icvanetwork.org/global-humanitarian-platform-ghp-overview
https://static1.squarespace.com/static/5ab0691e5417fc8a1ee9a417/t/5b46eff80e2e72e0e1a2f6c5/1531375617323/AHP%2BOverarching%2BFramework%2B19.12.17%2B-%2BFinal.docx
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                নারীিাদী পদ্ধজত এিিং িাব্লুএিও অন্তিুয জি: জিজিজি সমন্বয়োরীণদর িনয পথজনণদয ে  

িরুজর অিস্থার সমন্বণয় জিজিজি  াতিই 2018 

ডিঙ্গ-ডিডিক ড ংোর িায়িদ্ধতা(ডজডিডি এওআর)দ্বারা ডিকডশত, এই েমন্বসয়র  াতিইটি ডজডিডি েমন্বয়কারীসির একটি 
অস্ত্র, এিং আরও িৃ ৎিাসি মানডিক েংস্থাগুডির(এর মসধয পসড আন্তজষ াডতক, জাতীয় এিং স্থানীয় কাযষকতষ া), 

ডজডিডিসক উসেশয কসর একোসথ করা কাজসক েম্পূণষতা নিয়। আন্তজষ াডতক অনভশীিন এিং েংস্থাগুডির িমিধষমান 
েম্পসির উপর ডিডি কসর, এটি জরুরী অিস্থার েমস্ত পযষাসয় মানডিক কাযষেূড   ি জভসড ডজডিডিসক েসম্বাধন করার 
জনয কীিাসি েমন্বয় িযি ার করসত  সি নে েম্পসকষ  ডিকডনসিষশনা েরিরা  কসর। ডজডিডি েমন্বয় ও প্রডতডিয়াসত 
অংশ ননওয়ার প্রডতিন্ধকতাগুডিও েমাধান করার িিয রসয়সে, যা স্থানীয় কাযষকতষ াসির ডিসশর্ত পভসরাপভডর ডনযভি এিং 
িৃ ির মানডিক প্রস ষ্টায় অিিান নথসক ডিরত রাখসত পাসর। োমডগ্র্কিাসি, এই  াতিইটির উসেশয  ি প্রস্তুডত এিং 
প্রাথডমক পভনরুদ্ধাসরর মাধযসম মানডিক  স্তসিসপর প্রাথডমক পযষাসয় নিেঁস  থাকা িযডিসির েভরিা প্রিান করা এিং ঝভেঁ ডকসত 

থাকা িযডিসির রিা করা। 

েণফম নারীিাদী পণেটিই 

নকাএফইএম ড ডকত্েক, েসির্কেণ এিং মানডিক ও ডিকাশ নেটিংগুডিসত কাজ কসর এমন অনযানযসির েমথষন করার 
জনয একটি নারীিািী পসকটিই ততডর কসরসে যা তাসির কাসজ ডজডিডি েসম্বাধসনর জনয নারীিািী িডৃষ্টিডঙ্গ অন্তিভষ ি 
কসর। পসকটিইটি মানডিক ও ডিকাসশর িযিস্থায় নারীিািী িডৃষ্টর মাধযসম ডজডিডিসক েসম্বাধন েম্পডকষ ত েমাসিা নামূিক 
ডির্সয় 10 টি 'টিপডশটে' ডনসয় েঠিত। ( টিপ ডশট 10 নিখভন নারীিাদী আণদািন জনমযাণ) 

অযােেনএইি: িরুজর অিস্থায় সরুোর িনয নারীিাদী পদ্ধজত 
িূজমো (েম্পূণষ টভ িডকসটর জনয নযাোসযাে করুন: emergencies.information@actionaid.org) 

েভরিা েম্পডকষ ত অযাকশনএইসির নারীিািী িডৃষ্টিডঙ্গর উসেশয মানডিক ডিয়ায় নারীর িূডমকা, েংস্থা এিং ননতৃত্বসক 
েমথষন করা। নারী-ননতৃত্বাধীন েম্প্রিায় ডিডিক েভরিা (িাব্লুএিডেডিডপ) িডৃষ্টিডঙ্গ "একক" েভরিা নপ্রাগ্র্ামসক 
প্রডতডনডধত্ব কসর যাসত নারী ও নমসয়সির ডনডিষষ্ট েভরিা ফিাফি  ািাসনার ডির্সয় িডৃষ্ট ডনিদ্ধ করা  য়। এটি 
মানিতািািী েংকট ও ডিয়ায় িডতগ্র্স্থ জনসোষ্ঠী নথসক আো মড িাসির দ্বারা ডনডিষডিত ডিঙ্গ তির্ময, প্রডতিন্ধকতা এিং 
তির্মযমূিক ঝভেঁ ডক নমাকাসিিা কসর। িাব্লুএিডেডিডপ পন্থা  ি মানডিক পিসিপ স্থানীয়করসণর প্রস ষ্টা, যা শডি ও কতৃষ ত্ব 

স্থানান্তসরর পাশাপাডশ স্থানীয় ও জাতীয় মড িাসির েংগ্র্ শািা ও েংস্থাগুডিসত আডথষক ও প্রযভডিেত িমতা প্রিান কসর। 

https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/
https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2018/11/TS10-Feminist-movement-building-Taking-a-long-term-view.pdf
mailto:à¦ à§‡à¦®à¦¿à¦Łà¦¾
mailto:emergencies.information@actionaid.org
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*সমন্বয়োরীণদর িনয সুরো স্থানীয়েরণ সমন্বয় সরঞ্জাম এিিং জদেজনণদয ে  

•সরঞ্জাম 
 

জিশ্ব সরুো কগাষ্ঠী এিিং জিশ্ব জেো কগাষ্ঠীণত ক াোঁণের উপাদান মানজিে সমন্বয় কগাষ্ঠীগুজিণত 
স্থানীয়েরণ সম্পজেয ত জপজিএফ • জপজপটি 

জিশ্ব জেো নোষ্ঠী এিং ডিশ্ব েভরিা নোষ্ঠী দ্বারা ডিকাডশত, এই ডিকডনসিষশনার িিযটি একটি ডির্য় "যতটা েম্ভি 
স্থানীয়, প্রসয়াজন অনভযায়ী আন্তজষ াডতক" োধারণ নিাধেমযতার ডিসক আো একটি কমষ পডরকল্পনা যা একটি ডনডিষষ্ট প্রেঙ্গ 
নযমন নিখায়, এিং মূি কাযষকতষ াগুডিসক েিম করার একটি েূ ক এিং একটি মডনটডরং ডেসস্টসমর উপর েিত 
ডিকাশ। উপিিয েংস্থানগুডিসত একটি েভডিধা প্রিানকারী ডনসিষ ডশকা পাশাপাডশ পাওয়ারপসয়ন্ট উপস্থাপনা অন্তিভষ ি রসয়সে। 

স্থানীয় ও িাতীয় এনজিওএণসর িনয কগাষ্ঠীর উণদযাণগর উপর েমতায়ন েমযোিা: আইআরজস  

সুরোর স্থানীয়েরণোরী জদেজনণদয ে: স্থানীয় ও িাতীয় এনজিওর এিিং ক্লাণির জনণয়াণগর উপর েমতায়ন 
েমযোিা এিিং  (পাওয়ারপণয়ন্ট উপস্থাপনা) 

এই প্রডশিণ পােযিমটি ডজডপডে স্থানীয়করণ প্রিতষ নসক েমথষন করার জনয আইআরডে দ্বারা ততডর করা  সয়ডেি এিং 
ক্লাস্টার ডেসস্টসম তাসির অংশগ্র্ ণ এিং িযস্ততা িাডাসনার জনয স্থানীয় এিং জাতীয় এনডজওগুডির েিমতা ততডর করার 
জনয একটি ডতন ডিসনর কমষশািা অন্তিভষ ি করা  সয়সে। কমষশািার উসেশয  ি অংশগ্র্ ণকারীসির আন্তজষ াডতক মানডিক 
স্থাপসতযর িযপাসর জ্ঞান িৃডদ্ধ, মানডিক নপ্রাগ্র্াম  সির পিসিপ এিং ক্লাস্টার ডেসস্টসম অংশ ডনসত অংশগ্র্ ণকারীসির 
িিতা এিং েিমতা ডিসয় েডিত করা এিং এই ডপডে প্রডিয়াটিসক অিিান ও প্রিাডিত করা। অংশগ্র্ ণকারীরা মূিত 
িায়িদ্ধ, উচ্চমাসনর নপ্রাগ্র্াডমং এিং শডিশািী োংেেডনক পদ্ধডতগুডি প্রসয়াে করার জনয উপিি েরঞ্জাম ও েংস্থানগুডির 
োসথ পডরড ত  সয় উেসিন। এসজডি ডনডিষষ্ট েিমতা িৃডদ্ধর প্রসয়াজনীয়তা ড ডিতকরণ এিং িীিষসময়ািী পরামশষিাতা ও 
েমথষন ে  েভরিা ক্লাস্টাসরর মসধয স্থানীয়করসণর এসজন্ডা এডেসয় ডনসয় যাওয়ার জনয একটি নযৌথ কমষপডরকল্পনাও 

ডিকডশত এিং অনভসমাডিত  য়। ডরসোসেষ এসজন্ডা, েভডিধাথী োইি এিং েভডিধাথী ননাট অন্তিভষ ি রসয়সে।  

স্থানীয়েরণণর প্রচাণর সমীো প্রশ্নািিী • কেঞ্চ 

েভরিার স্থানীয়করণ - আগ্র্স র িড ঃপ্রকাশ এিং জাতীয় অংশীিারসির েমীিার জনয েমীিাটি উপ-ক্লাস্টাসরর প্রসয়াজন 
অনভযায়ী োমঞ্জেযপূণষ করা নযসত পাসর। েমীিাসত েভসির স্তর, ফােঁক এিং জডডত থাকার েভসযাে এিং িমতািৃডদ্ধর 
নিত্রগুডি রসয়সে। 

অিংেীদাজরণে স্ব-মূিযায়ণনর সরঞ্জাণমর নীজত: ক্লাস্টার পর্যাণিাচনা সরঞ্জাম অিংেীদাজর পর্যাণিাচনা 
সরঞ্জাম 

অংশীিাডর ক্লাস্টার পযষাসিা না েরঞ্জাসমর নীডতগুডি একটি স্ব-মূিযায়ন েরঞ্জাম যা োংেেডনক েিেযতার ডিডিসত োি-
ক্লাস্টাসরর মসধয ডপওডপ-র অিস্থান ডনধষারসণর জনয উপ-ক্লাস্টার েিেযসির োসথ িযি ার করা নযসত পাসর। অংশীিাডরত্ব 
পযষাসিা না েরঞ্জামটি একটি স্ব-মূিযায়সনর েরঞ্জাম যা অংশীিাডরসত্বর মাধযসম ক্লাস্টার েিেযসির মসধয ডপওডপ-র 
অিস্থাসনর মূিযায়ন কসর। 

* এই সরঞ্জামগুলি গ্লোবোল সরঞ্জোম ক্লোস্টোর(জিজিজস) স্থোনীয়করণ সরঞ্জোমমর িষৃ্ঠো তেও োলিকাভুক্ত রয়েয়ে। 

http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/17.-CP-AoR-Orientation-Localisation-Session-Guidance.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/21.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Powerpoint.pptx
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/14.-IRC-Localisation-Scoping-Survey-Questionnaire-English.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/15.IRC-Localisation-Scoping-Survey-Questionnaire-French.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/3.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Cluster-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/3.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Cluster-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/themes/localisation/
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■ জদেজনণদয ে 
 

সরুো সমন্বয় দণি স্থানীয়েরণ এণিন্ডার অগ্রগজত 

ডিশ্ব েভরিা ক্লাস্টার (ডজডপডে) দ্বারা েভরডিত েমন্বয় নোষ্ঠীর নপ্রিাপসট স্থানীয়করসণর প্র াসরর মূি নীডতগুডি ে  একটি 
ডশিণ পত্র ততডর করা  সয়সে। 

সমন্বয় স্থানীয়েরণণর জির্ণয় সাধারণ জিজ্ঞাসয 

ডিশ্ব েভরিা ক্লাস্টার দ্বারা ততডর  ওয়া, এই ডিকডনসিষশক নডথটি স্থানীয়করসণর প্র াসর মানডিক েমন্বয় িিগুডির 
িূডমকার রূপসরখা নিয় এিং আরও পডার ডিঙ্কগুডি অন্তিভষ ি কসর। 

মানজিে প্রেল্প চক্র (এইচজপজস) মণধয স্থানীয়েরণ সিং তেরণ সম্পজেয ত জদেজনণদযে 

নলািাি নপ্রাসটকশন ক্লাস্টার দ্বারা ডিকাডশত, এই েংস্থানগুডি মানডিক নপ্রাগ্র্াম  ি (এই ডপডে) এর প্রেসঙ্গ 
স্থানীয়করণসক কীিাসি অন্তিভষ ি করসত পাসর নে েম্পসকষ  ডিকডনসিষশ প্রিান কসর। 

মানজিে সরুো প্রেল্প কেণে মজ িা উিরদাতাণদর স্থান কদওয়া: সমন্বয় গ্রুণপর িনয সণুর্াগসজুিধা 

এই ডিকডনসিষশক ননাটটি নযিাসি মানডিক েমন্বয় নোষ্ঠীগুডির মড িা-ননতৃত্বাধীন েংস্থাগুডির (িাব্লুএিও) োসথ কাজ 
করসত পাসর তার উপর িডৃষ্ট ডনিদ্ধ কসর। 

মানিাজধোর প্রণয়ািন পর্যাণিাচনা (এইচএনও) এিিং মানজিে প্রজতজক্রয়া পজরেল্পনা (এইচআরজপ) প্রজক্রয়াণত 
কিাণেেন সিংর্ুিেরণণর িনয টিপ জেট, ইিংজিে, কেঞ্চ 

ননতৃত্ব কীিাসি এই এনও এিং এই আরডপ প্রডিয়াগুডিসত স্থানীয়করণসক একীিূত করসত পাসর তার ডিয়া ডিশি েম্পডকষ ত 
এক পৃষ্ঠার টিপ ডশট। 

অযােোন এইি: স্থানীয়ণে জিণশ্বর েণর কতািা – জিশ্বিযাপী মানজিে স্থানগুজিণত স্থানীয় মজ িা কনত্রীণদর 
অিংেগ্র ণনর জির্ণয় সা াণর্যর এেটি কনাট  

এই ডনসিষ ডশকা ননাটটি স্থানীয় নারী েংেেনগুডির পাশাপাডশ ডিশ্বিযাপী, জাতীয় এিং স্থানীয় স্তসরর েিা এিং পরামসশষ 

স্থানীয় মড িা ননত্রীসির অথষি  অংশগ্র্ সনর প্র ার ও েমথষন করার জনয আন্তজষ াডতক েংস্থাসক িিয কসর। ডিশ্বিযাপী 
স্থানগুডিসত স্থানীয় মড িাসির অথষি  অংশগ্র্ ণসক েমথষন করার জনয ডনসিষ ডশকায় আন্তজষ াডতক েংস্থার কমীসির ন কডিস্ট 
অন্তিভষ ি রসয়সে। 

অজিিাসীণদর সাণথ োি েরা – স ণর্াজগতার সণুর্াগ –দি এিিং অজিিাসীণদর সাণথ সমন্নয় (জনণচ 
জিমযাে উৎসগুজি কদখুন) 

েমন্বয় নোষ্ঠীগুডি কীিাসি কাযষকরিাসি অডিিােীসির োসথ জডডত থাকসত পাসর নে েম্পসকষ  ডির্সি একটি পৃষ্ঠার টিপ 
ডশট। 

http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Learning_Paper-on-localisatoin-screen.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/10.-CP-AoR-Localisation-in-Coordination-FAQ.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/7.-GPC-Tip-Sheet-to-Integrate-Localisation-in-the-HNO-and-HRP-English.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/8.-GPC-Tip-Sheet-to-Integrate-Localisation-in-the-HNO-and-HRP-French.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/12.-CP-AoR-Diaspora-and-Coordination-Groups-Options-Final.pdf
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েমতা মূিযায়ন সরঞ্জাম 
 

ইউএনজিজপ সেমতা পজরমাপ পজরোঠাণমা – সেমতা মূিযায়ন পদ্ধজত – িযি ারোরীর জনণদয জেো (উন্নয়ন 
জিিাগ) 

কাোসমাটি অনভশীিনকারীসির প্রাডতষ্ঠাডনক িযিস্থা, ননতৃত্ব, জ্ঞান এিং জিািডিড তার প্রডতফিন ড োসি িমতা পডরমাসপর 
জনয ফিাফি ডিডিক পদ্ধডতর িযি ার করসত ডনসিষশ কসর। কাোসমাটি স্থানীয়করসণর োসথ নেি এিং েমসয়র োসথ 
িমতা পডরমাপ কসর কমষিমতা, স্থাডয়ত্ব এিং অডিসযাজনসযােযতা ে  ডিডিন্ন নিসত্রর েূ কগুডির োসথ েংসযাে স্থাপন 
কসর। মানডিক প্রডতডিয়াসত কী কী ‘যতটা েম্ভি স্থানীয়’ এিং ‘প্রসয়াজন অনভযায়ী আন্তজষ াডতক’ ড সেসি নিখায় এিং 

ডকিাসি এর দ্বারপ্রান্তটি েিত এিং কাযষকর  য় তার  ারডিসকর িমতা ডনধষারসণর েমান্তরািগুডি তার একটি পডরমাপ। 

 

ওএক্সএফএএম-এইচইউজসওজসএ মানজিে কদেীয় েমতা জিণের্ণ পদ্ধজত  

ওএক্সএফএএম দ্বারা ডিকডশত একটি িিতা মূিযায়সনর পদ্ধডত, এই ইউডেওডেএ জাতীয় মানডিক কাযষকতষ াসির নিসশর 
মানডিক নপ্রাফাইসির একটি োধারণ নিাধেমযতার ডিকাশ িটাসত ও েিডতসত ো াযয কসর এিং েিষাডধক প্রােডঙ্গক 

ডির্য়গুডিসত েিত  য় যা নমাকাডিিা করা িরকার। এই ইউডেওডেএ ডনসজ নশর্  য়না িরং স্থানীয় মানিতািািী 
কাযষকতষ াসির ননতৃত্ব প্র ার ও েমথষন করার জনয একটি িীিষসময়ািী রূপান্তর প্রডিয়া ডিডিক একটি গুরুত্বপূণষ পিসিপ যা 
মূিত মানিতািািী কাযষকতষ া ড োসি তাসির িমতা িৃডদ্ধর উপর ডিডি কসর। ডিসের্ণটি আসিা না কসর মানডিক 
িযিস্থায় িিতা এিং ে সযাডেতার নিসত্র ইডতিা ক উপািানগুডির এিং নেইোসথ ব্লকাররা স্থানীয় কাযষকতষ াসক মানডিক 
কাসজ তাসির েম্ভািনা পূণষ করসত িাধা নিয়। প্রডিয়াটি স্থানীয় মানিতািািী কাযষকতষ াসির নযৌথ নকৌশিেত েিমতা 
িাডাসনার পডরকল্পনাগুডিসক েংজ্ঞাডয়ত করসত ে ায়তা কসর যা েডিডিত জাতীয় মানডিক িমতা আরও িঢ়ৃতর করা 
ডনডিত করসি, যখন ডিডিন্ন নিসশর মানডিক অংশীিারসির মসধয ঐকযতা ও েমন্বয় োধন করসি। 

ওএক্সএফএএম - স্থানীয় ও িাতীয় মানজিে োর্যেতয া (এিএনএইচএ) েমযসূচী: অিংেগ্র ণোরী 
আসি সমণয়র পর্যাণিাচনা- জেণরানাম, এিিং কনতৃোধীন টিটিএি গ্র ণ(সরঞ্জাণমর িনয 
কর্াগাণর্াগ) ELNHA@OXFAMNOVIB.NL • জনণদয জেো কনাট, প্রজেেণ জনণদয জেো 

িমতায়সণর স্থানীয় এিং জাতীয় মানডিক কাযষকতষ া (ইএিএনএই এ) নপ্রাগ্র্াসমর আওতায় ডপআরটিআর িাইট প্রডতডিয়া 
 ি িাস্তিায়সনর প্রথম ডিসক পডর াডিত মানডিক প্রডতডিয়ার একটি দ্রুত গুণেত পযষাসিা না (প্রডতডিয়া শুরুর েয় 
েপ্তা  নথসক িভই মাে পসর)। িিগুডির প্রডতডিয়া পডর ািনা এিং িাস্তিায়ন করার জনয এটি একটি নথসম যাওয়া, 
প্রডতফডিত  ওয়ার এিং িাস্তি েমসয় নশখার েভসযাে। একটি অংশীিার আরটিআর িাইট অঞ্চি / নিসশর অনযানয 
(ডপয়ার) স্থানীয় েংস্থায় কমষরত মানডিক কমীসির দ্বারা ডনডমষত একটি িি দ্বারা পডর াডিত  য় এিং এটি 7 ডিসনরও 
নিডশ েময় পডর াডিত  য়। টিটিএি নযৌথ উসিযাে (িাসয়াফেষ / অক্সফাম) স্থানীয় েংস্থাগুডিসক মানডিক ডিয়ায় ডিপ্ত 
 ওয়ার জনয এিং কাযষকরিাসি েমন্বয় োধসনর জনয তাসির স্বতন্ত্র এিং েডিডিত িমতা ততডরসত ো াযয কসর। এর 
িিয  ি নোট নথসক মাঝাডর আকাসরর স্থানীয় কাযষকতষ া যারা মানডিক ডিয়ায় জডডত, এনডজও, ডেএেও, স্থানীয় 

কতৃষ পি এিং অনযানয রাষ্ট্রীয় কাযষকতষ া, নিেরকারী েংস্থা, আকাসিডমক েংস্থা ইতযাডি। ডতনটি ধাসপর মসধয রসয়সে: 
প্রেসঙ্গ িিতার মূিযায়ন, োংেেডনক স্ব-মূিযায়ন এিং কমষ পডরকল্পনা, েডিডিত মূিযায়ন এিং কমষ পডরকল্পনা। 

https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf
http://www.fernandoalmansa.com/Publicaciones/publicacion8.pdf
mailto:elnha@oxfamnovib.nl
https://oxfam.app.box.com/s/fssmnxrgoi1irhf7bypelwlf8xl642to/file/280205889596
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               জেোদান এিিং পরামেযদাতা উত্সসমূ  

মানজিে কনতৃণের আোণদজম – মানজিে কেণত্র জেোদান এিিং পরামেযপ্রদান 

মানডিক ননতৃসত্বর আকাসিডম জরুডর অিস্থায় প্রডতডিয়ায় কমীসির প্রডশিণ ও প্রডশিসণর িিতা িৃডদ্ধর জনয ডনখর ায় 
একটি অনিাইন নকােষ  ািভ করসে। এই নকােষটি জরুডর অিস্থার িমিধষমান েংখযার প্রডতডিয়া ড োসি ততডর করা 

 সয়সে এিং েংকট-আিান্ত নিশগুডিসত কমীসির েিমতা িৃডদ্ধর নিসত্র অতযন্ত গুরুত্বপূণষ। নকাসেষর জনয এক িন্টা নশখার 
প্রসয়াজন  য় এিং এটি আকাসিডমর ডিডজটাি নশখার প্ল্যাটফসমষ ন াস্ট করা  য়। তারা নকােষটি নশর্ করার পসর, 
োত্রোত্রীরা একটি অনিাইন শংোপত্র পাসিন। এই ডনখর ায় নকাসেষ নাম নিখাসত, নিখভন bit.ly/CMhum 

পটিূজম: জিশ্বিযাপী পরামেযদান উদযগ (জিএমআই); সরঞ্জাম: োর্যোরী দেতার উন্নয়ন িযিস্থার গুণািিী 

ডজএমআই  ি একটি মান-ডিডিক েংস্থা যা েভডিধা, স্বতন্ত্র, িি এিং োংেেডনক পরামশষিান েমথষন ও েরিরা  কসর, 
অংশীিাডরত্ব মদ্ধস্ততার মাধযসম ে সযাডেতা েমথষন কসর এিং ডনডিষষ্ট ডথমযাটিক এিং পদ্ধডতেত নিসত্র পরামশষপ্রিানকারী, 
প্রডশিণ, পযষাসিা না, মূিযায়ন, এিং েসির্ণা পডরসর্িাগুডিসত কমষরত েংস্থাগুডিসক প্রস্তাি নিয় জটিি এিং উদ্বায়ী 

প্রেসঙ্গ। আমরা এমন এক পরামশষিাতা এিং নকা সির ননটওয়াসকষ র োসথ ে সযাডেতা কডর যারা নােডরক েমাজ এিং 
িযিোডয়ক নিসত্র এিং অনযানযসির েংেেনমূিক ও িি শডিশািীকরসণর োসথ েমথষন করসত পাসর যারা জরুরী অিস্থা 
ও আিান্ত জনসোষ্ঠীর উন্নয়সন িঢ়ৃ এিং জিািডিড র মাধযসম প্রডতডিয়া েরিরা  কসর। আমরা নশখার এিং নেরা 
অনভশীিসনর অগ্র্ণী প্র াসরর জনয পরামশষিাতাসির মসধয জ্ঞান িাোিাডে ে জতর কডর। 

িরুজর অিস্থায় জিজিজি  াতিইণয়র প্রচার • জপজিএফ 

ডিঙ্গ-ডিডিক েড ংেতা নিসত্রর িায়িদ্ধতা (এওআর), নলািাি নপ্রাসটকশন ক্লাস্টাসরর অধীসন, েংিাত এিং প্রাকৃডতক 
িভসযষাে ে  জটিি জরুরী পডরডস্থডতসত ডিঙ্গ-ডিডিক েড ংেতার (ডজডিডি) প্রডত কাযষকর েভরিার জিাি নিওয়ার 
েভডিধাসথষ অডিযভি করা  সয়সে। প্র ার  াতিইটি মানডিক েম্প্রিায় এিং ডিশ্বিযাপী ডজডিডি কাযষকতষ াসির কাে নথসক 
প্রােডঙ্গক প্র ার এিং নীডত উপকরণগুডির একটি নিে পযষাসিা নাসত নশখাসনা পাে নথসক ততডর করা  সয়ডেি। আঞ্চডিক 
ও তিডশ্বক স্তসর মড িা এিং মানিাডধকার নোষ্ঠী, নােডরক েমাজ, নজাট, অিযন্তরীণ কমী এিং এনডজও ো  সযষর জনয 
ডিকডনসিষশ েরিরা  করা  য়।  াতিইটিসত অন্তিভষ ি রসয়সে: িহু িেসরর প্র ার নকৌশি; নকৌশি প্রসয়াসে ে ায়তা করার 
জনয েরঞ্জাম, নটম্পসিট এিং উৎেেমূ ; এিং প্র ার প্রডশিণ এিং পডরকল্পনা। 

https://www.humanitarianleadershipacademy.org/coaching-mentoring-skills-boost-humanitarian-responders/
http://www.bit.ly/CMhum
https://www.gmentor.org/
https://www.gmentor.org/competencies-development-centre
http://gbvaor.net/resources/advocacy-handbook
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সাধারণ সরঞ্জাম 
 

িাি  ক্রণসর  আন্তিয াজতে  েজমটি (আইজসআরজস) জনরাপদ প্রণিে পজরোঠাণমা : জনরাপদতর 
প্রণিোজধোর – িযি াজরে উৎণসর পযাে • জপজিএফ 

 ডনরাপি প্রসিশাডধকার পডরকাোসমা (এেএএফ) েংসিিনশীি এিং অডনরাপি পডরসিসশ মানডিক প্রসয়াজসনর জনয 
ডনরাপসি এিং কাযষকরিাসি প্রডতডিয়া জানাসত জাতীয় েডমডতগুডিসক তাসির েিমতা এিং তাৎপযষ িাডাসত ো াযয 
কসর। এেএএফ এর মসধয এমন একটি পিসিপ রসয়সে যা একটি জাতীয় েমাসজর প্রােডঙ্গক-ডনডিষষ্ট  যাসিঞ্জগুডির জনয 
প্রস্তুত এিং প্রডতডিয়া জানাসত, েংসিিনশীি এিং ডনরাপিা ীন প্রেসঙ্গ নয ঝভেঁ ডকর মভসখামভডখ  সত পাসর তা হ্রাে ও 
প্রশডমত করসত এিং এটির আস্থা ও গ্র্ ণসযােযতা অজষ সন ো াযয করসত পাসর মানডিক প্রসয়াজনযভি মানভর্ এিং 

েম্প্রিাসয়র পাশাপাডশ যারা তাসির প্রসিশাডধকার ডনয়ন্ত্রণ কসর িা প্রিাডিত কসর তাসিরসকও। উৎে পযাকটিসত ডনম্নডিডখত 
উসেখ এিং অযাডপ্ল্সকশন েরঞ্জামগুডিও অন্তিভষ ি রসয়সে: এেএএসফর দ্রুত উসেখ তাডিকা, এেএএফ মূিযায়ন এিং 
পডরকল্পনার েরঞ্জাম, এেএএফ অযাডপ্ল্সকশন োইি, এেএএফ পাওয়ারপসয়ন্ট উপস্থাপনা এিং "জীডিত থাকুন," যা  ি 
একটি আইডেআরডে প্রকাশনা যা কমষিম েভরিার ঝভেঁ ডক িযিস্থাপনার মূি ধারণাগুডি অন্তিভষ ি কসর। 

আন্তঃ-এণিজি স্থায়ী েজমটি (আইএএসজস) - আক্রান্ত  িনগণনর  জ সািরেে – আইএএসজস এএজপণে 
দায়িদ্ধতাগুজিণে প্রেৃতিাণি োর্যের েরার সরঞ্জামগুজি 

 এই েংস্থানটি িডতগ্র্স্থ জনেসণর জিািডিড তার নিসত্র পযষসিিণ অগ্র্েডতর গুরুসত্বর উপর ডিডিস্থাপন কসর। আন্তঃ-
েংস্থা স্থায়ী কডমটি (আইএএেডে) দ্বারা ডিকাডশত, এই পডরকাোসমাটি এমন একটি পদ্ধডত ড ডিত কসর যাসত 
এসজডিগুডি প্রকল্প  ি জভসড মানডিক জিািডিড তা পরীিা করসত পাসর এিং আইএএেডে েিেযপি জভসড েডিডিতিাসি 
কাজ করসত পাসর। ডনম্নডিডখত েরঞ্জামগুডি উিসয়র মসধয একটি নেতভ িন্ধন ড োসি িিয করা যাসে: (1) েংস্থা এিং 
ক্লাস্টারসির প্রডতশ্রুডতগুডির োধারণ ডিকডনসিষশনা নথসক নকানও িযডি িা আন্তঃ-েংস্থা পযষাসয় একটি পেন্দেই ও 

অগ্র্াডধকারপ্রাপ্ত কাযষকারী কাোসমার ডিিরসণ ভ্রমণ করার জনয ে ায়তা করার পডরকল্পনা কসর। অগ্র্েডত পযষসিিসণ 
ো াযয করার জনয এিং (২) িডতগ্র্স্থ জনেসণর জিািডিড তার োসথ জডডত ডির্সয় অংশীিারসিরসির ডশডিত করার 
নিসত্র। এই ডতনটি েরঞ্জাম এফএওসত নপ্ররণ করা  সয়ডেি এিং এসত জিািডিড তা ডিসের্ণ এিং পডরকল্পনার েরঞ্জাম, 
এএডপর স্ব-মূিযায়ন েরঞ্জাম এিং র যাডপি ক্লাস্টার িায় পযষাসিা না েরঞ্জাম অন্তিভষ ি রসয়সে। 

প্রিাজিত িনণগাষ্ঠীর সাণথ কর্াগাণর্াগ স্থাপন এিিং তার দায় 

এই ননাটটি োংেেডনক এিং েডিডিত উিয় স্তসরর ডেডনয়র মযাসনজারসির ডকেভ েভপাডরশ ে  প্রিাডিত জনসোষ্ঠীর 

(এএডপ) প্রডতশ্রুডতিদ্ধসির  ারটি জিািডিড তার পডরপূরক করার ন ষ্টা কসর। েভপাডরশগুডি মানডিক ডেদ্ধাসন্ত েংকটজডনত 
মানভসর্র কাযষকর অংশগ্র্ সণর প্র াসরর জনয ‘গ্র্যান্ড িাসেষইন পাটিষ ডেসপশন নরসিাডিউশন (ডজডিডপআরআর) এিং মূি 

মানডিক মান (ডেএই এে) নথসক েৃ ীত  সয়সে। োংেেডনক এিং েডিডিত স্তসর িযি াসরর জনয  ারটি েংসশাডধত 
এএডপ প্রডতশ্রুডতগুডির েমথষসন েরঞ্জাম, ডনসিষ ডশকা এিং নকে স্টাডিগুডির একটি েংডিপ্ত তাডিকাও অন্তিভষ ি রসয়সে। 
ডেডিএডে এিং আইএএেডে এএডপ / ডপএেইএ টাে টিম দ্বারা ডিকাডশত ও অনভসমাডিত। 

http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/wp-content/uploads/2015/12/Safer_Access-An-Introduction.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/c8833938-75b3-4c7a-a1a6-755b45363921/attachedFile2
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কিইন এিিং কোম্পাজন – জসদ্ধান্ত গ্র ণণর আরও িাি পাোঁচটি পদণেপ (কিসরোজর কেত্র) 

মাডেষয়া িাব্লু নব্লনসকা, মাইসকি ডে মানডকনে এিং পি রজােষ, জসদ্ধান্ত গ্র ণনর আরও িাণিা পাোঁচটি উপায়, নিইন 

এিং নকাম্পাডন, 2013; আরও নিখভন মাডেষয়া িাব্লু নব্লনসকা, মাইসকি ডে মানডকনে এিং পি রজােষ, জসদ্ধান্ত 

জনন এিিং প্রদান েরুন: 5 টি ধাপ  আপনার  সিংস্থায়  র্ুগান্তোরী  েমযেমতার িণনয ,  ািষ ািষ  ডরডিউ নপ্রে, 2012 

এই উৎেগুডি ডেদ্ধান্ত গ্র্ সণর কাযষকাডরতা এিং িযিোসয়র ফিাফিগুডিসত প্রিাি পডরমাপ কসর। পদ্ধডতর মসধয একটি 
নোডরং নমডিক, ডেদ্ধাসন্তর কাযষকাডরতার মানিণ্ড, একটি পরীিার ডেদ্ধান্ত কাযষকরসণর েরঞ্জাম,ডেদ্ধান্ত স্থাপসনর ড ত্রাঙ্কন, 
একটি ডেদ্ধান্ত-অডধকাসরর েরঞ্জাম এিং েমস্ত েংস্থাগুডিসত ডেদ্ধান্ত গ্র্ সণর পডরমাসপর জনয েূ ক অন্তিভষ ি রসয়সে। ডেদ্ধান্ত 
গ্র্ সণর কাযষকাডরতা পডরমাসপর কাোসমার মসধয মানিণ্ড এিং েূ কগুডি অন্তিভষ ি রসয়সে। এই কাোসমাটি ত ডিি, িমতা 
এিং অংশীিাডরসত্বর ডেদ্ধান্ত গ্র্ সণর নিসত্র জাতীয় এিং স্থানীয় েংস্থাগুডির প্রিাি এিং শডি নিাঝার োসথ েমান্তরাি, 

এিং এটি মানডিক ডিয়া কাযষকাডরতা এিং িিতার উপর প্রিাি ডিস্তার কসর। 
 
 

               প্রজেেণ, ওণয়জিনার এিিং অনিাইন কোসয  
স্থানীয় কথণে জিশ্বিযাপী  সরুো, িীজিত ও সম্প্রদাণয়র কনতৃোধীন সঙ্কণটর প্রজতজক্রয়া (এসজসএিআর) 
কেজনিং পযাণেি এিিং ওণয়জিনার • জিজিও 

এেডেএিআর ে -নকশা / প্রডশিণ কমষশািার অংশীিার িা এেডেএিআর পদ্ধডতর "প্রডশিক প্রডশিণ" - এমন 
িযডিসির োসথ নিেঁস  থাকা এিং েম্প্রিায়-ননতৃত্বাধীন ডিপযষসয়র প্রডতডিয়ার (এেডেএিআর) েরােডর প্রােডঙ্গকতা। 
এেডেএিআর কমষশািাগুডি ডনডিডিাসি 5 - 6 ডিসনর ে -নকশা / প্রডশিসণর ইসিন্ট ড োসি কাোসমা ততডর করা 
 য়। েংস্থানগুডি উপস্থাপনা, েভডিধাডির ননাট, অনভশীিন এিং পৃথক কমষশািার োসথ েম্পডকষ ত নকে স্টাডি 

অন্তিভষ ি কসর। িডতগ্র্স্থ জনেসণর কাসে জিািডিড তাও থাসক। নেঞ্চ োিটাইসটি ে  একটি েংেরসণর জনয িয়া 
কসর ডক্লক করুন এখাণন. 

ওণয়জিনার – জপ2জপ, স্থানীয়েরণ: র্তটা সিি স্থানীয়, র্তটা প্রণয়ািন ততটা আন্তিয াজতে 

এই ওসয়ডিনারটি মানডিক েমন্বয়কারী এিং মানডিক জাতীয় িি স্থানীয়করণসক েমথষন করসত পাসর এমন িযি াডরক 
পিসিপগুডি ডনসয় আসিা না কসর। প্রডতডিয়ার নকসন্দ্র রসয়সে স্থানীয় কাযষকতষ া স্থাপসনর মূিয েংসযাজসনর মসধয রসয়সে: 

ধারণিমতা, প্রস্তুডত, প্রেঙ্গ ডির্সয় জ্ঞান এিং িায়। 

এসজিজিএস স্থানীয়েরণণর  কেণত্র  সরঞ্জাম  িাক্স • কেজনিং: মজিউি 1 –এসজিজিএস স্থানীয়েরণ • 
মজিউি 2 – এসজিজিএস  অিয ন  েরার  িনয আঞ্চজিে  পজরেল্পনা • মজিউি 3 – স্থানীয়  সরোর  
জরণপাটিয িং 

এই উৎেটিসত ধারনিমতােম্পন্ন উন্নয়সনর িিয (এেডিডজ) স্থানীয়করসণর জনয েরঞ্জাম এিং েংস্থান রসয়সে। মডিউি 
1 এেডিডজগুডির োসথ পডর য় কডরসয় নিয়, মডিউি 2 এেডিডজগুডির োসথ জননীডতর প্রাডন্তককরসণর ডিসক মসনাডনসিশ 
কসর এিং মডিউি 3 নস্বোসেিী জাতীয় পযষাসিা নায় (ডিএনআর) প্রডতসিিন করার নিসত্র স্থানীয় েরকারী েংস্থার 
িূডমকার উপর মসনাডনসিশ কসর। মডিউিগুডিসত স্থানীয় এিং আঞ্চডিক েরকাসরর েিেযসির পাশাপাডশ স্থানীয় েরকারী 
েডমডত এিং তাসির ডিডিন্ন প্রােডঙ্গক অংশীিারসির িিযিস্তু করা  য়। 

https://www.bain.com/insights/the-five-steps-to-better-decisions
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.local2global.info/training/package
https://www.local2global.info/training/package
https://www.local2global.info/training/package
https://vimeo.com/312168167
https://vimeo.com/321947669
http://www.deliveraidbetter.org/webinars/localization/
http://localizingthesdgs.org/
https://www.learning.uclg.org/sites/default/files/documents/tguide_final.pdf
https://www.learning.uclg.org/module-2
https://www.learning.uclg.org/module-2
https://www.learning.uclg.org/module-3
https://www.learning.uclg.org/module-3
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অজিিাসীর মানজিে কেজনিং; স্থানীয় োর্যেতয াণদর িনয পরামেয প্রদান 

ডিইএমএডে পরামশষিাতা উসিযােটি একটি উপযভি প্রিােী পরামশষিাতার োসথ প্রযভডিেত িা প্র ভ র ডির্সয় পরামসশষর জনয 
মানডিক প্রিাে এিং স্থানীয় েংস্থাগুডিসক একডত্রত কসর এিং ডশিার েভসযােগুডি েরিরা  কসর। উসিযােটি প্রিাসে থাকা 
িযডিসির িিতা, জ্ঞান এিং িিতার িযি ার কসর, যা তাসির জন্মিূডম নিসশর কাজ করা মানডিক েংস্থাগুডিসক 
েমথষন করসত পাসর। জ্ঞান িাোিাডে এিং পীর-টভ-ডপয়ার েমথষন এিং পরামশষিাতাসির দ্বারা প্রিি ে ায়তার মাধযসম, 
প্রিােী িা স্থানীয় েংস্থাগুডি একটি ডনডিষষ্ট অঞ্চসি তাসির কমষিমতা এিং িিতা উন্নত করসত, তাসির িসিয নপৌেঁোসত 
এিং িডতগ্র্স্থ েম্প্রিাসয়র েভডিধাসথষ তাসির ো াযয আরও িািিাসি েরিরা  করসত েিম  সি। আপডন যডি মানডিক 
নিসত্র নতভ ন  ন এিং ে জ নাোসি আপনার জ্ঞাসনর উন্নডত করসত  ান তসি এটি অিশযই আপনার পসি। নকােষটি 

ডতনটি মডিউি ডনসয় েঠিত যা 125 ডমডনট েময় ননসি। 

ই-কোণসয িরুজর অিস্থায় জিজিজি কপ্রাগ্রাম পজরচািনা েরা 

জাডতেংসির জনেংখযা ত ডিি (ইউএনএফডপএ) দ্বারা নপ্রডরত এই নকােষটি নতভ ন িা উিীয়মান ডিঙ্গ-ডিডিক ড ংো 
(ডজডিডি) ডিসশর্জ্ঞসির পাশাপাডশ মানডিক িা উন্নয়নমূিক ড ডকত্েক এিং অনযানয যারা জরুরী অিস্থার মসধয 
ডজডিডি প্রডতসরাধ এিং প্রডতডিয়া েম্পসকষ  তাসির জ্ঞান িাডাসত  ায় তাসির িিয কসর।  

 

ডজডিডি স্থানীয়করণ েম্পডকষ ত নিত্র ডিডিক প্রযভডিেত ে ায়তার জনয ডজডিডিআইই ন ল্পসিেসক ইসমি কসর নযাোসযাে করুন: 
enquiries@gbvie helpdesk.org.uk . ডজডিডিআইই ন ল্পসিে নোমিার নথসক শুিিার 09.30- 17.30 GMT উপিিয রসয়সে এিং 
নোমিার-শুিিার 24 িন্টার মসধয আপনার প্রডতডিয়া জানাসি। 
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নকয়ার ইউএেএ 
151 এডিে ডেট,  
এনই আটিান্টা, 
ডজএ, 30303 
T) +1 (404) 681-2552 
info@care.org 
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