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২০২২ সাধ্লর তসধ্েম্বধ্র ইনকু্লজসভ জফউচারস কনধ্সাটিথ যামভুক্ত আন্তিথ াজ ক তবসরকাজর সংস্থাসমূধ্হর (আইএনজিও) প্রকল্প কমথক থ াবৃন্দ এবং প্রজ বন্ধী বেজক্তধ্দর 

সংগঠনগুধ্লার (ওজিজি) কমথক থ াধ্দর সধ্ে ইনকু্লজসভ জফউচারস জ নটি জিযার-টু-জিযার আধ্লাচনা িজরচালনা কধ্র। প্রজ বন্ধীধ্দর অন্তভুথ জক্তমূলক প্রকধ্ল্পর িনে 

অর্থবহ অংশীদাজরত্ব গধ়্ে  ুলধ্  তকানগুধ্লা ঠিকমধ্ া কাি কধ্রধ্ি আর তকানগুধ্লা কধ্রজন তস সম্পধ্কথ  অংশগ্রহণকারীরা  াাঁ ধ্দর প্র েক্ষ অজভজ্ঞ া জনধ্য 

আধ্লাচনা কধ্রন।  

এই তগালধ্েজবল ববঠধ্কর উির জিজি কধ্র প্রকাজশ  দুইটি প্রকাশনার একটি হধ্লা এই দুই িৃষ্ঠার সারাংশ। আরও তদখুন: আইএনজিও এবং ওজিজি- এর মধ্যে অর্থিূর্থ এবং সফল অংশীদাজরত্ব ব জর 

করা: মূলেধ্বায এবং মধ্নািাব। 

আধ্লাচনাকাধ্ল তে নয়টি জবষধ্য় মত ধ্কে তি ৌঁছা তগধ্ছ তসগুধ্লা হধ্লা: 

অজভন্ন দৃজিভেী ও মূলেধ্বায জদধ্য শুরু করা 

দৃঢ় অংশীদাজরধ্ত্বর িনে একটি মিবু  জিজি প্রধ্য়ািন। অংশীদাধ্ররা তকান তকান জবষধ্য় একম  এবং  াৌঁ রা কী মূলেধ্বায তিাষর্ কধ্র  া খুৌঁধ্ি তবর করুন।  ারির, তে লক্ষ্ে জনধ্য়  াৌঁ রা সবাই বৃহির 

সমাধ্ি তেসকল কাি করধ্ছন তস জবষধ্য় মত ধ্কে তি ৌঁছান। তিন্ডার জবষয়ক জবজিন্ন আধ্লাচনা মূলযারায় আনার গুরুত্ব, এবং প্রজ বজি া সংজিষ্ট কুসংস্কার ও ববষধ্মের জবরুধ্ে ল়োই করার িনে অজিন্ন 

লক্ষ্ে একটি প্রকধ্ের অজিন্ন মূলেধ্বাধ্যর উদাহরর্ হধ্  িাধ্র। 

ওজিজিগুধ্লাধ্ক জবধ্শষজ্ঞ সংগঠন জহসাধ্ব সম্মান তদওযা 

তকাধ্না অংশীদাজরত্ব  খনই ফলপ্রসূ হয়, েখন সকল অংশীদারধ্ক  াৌঁ ধ্দর অননে, সুজনজদথ ষ্ট সক্ষ্ম া ও অবদাধ্নর িনে মূলোয়ন করা হয়। প্রজ বিী বেজিধ্দর অজযকার সংক্রান্ত কনধ্িনশন (জসআরজিজি, 

২০০৬) এবং িা ীয় প্রজ বিী আইনসমূহসহ মানবাজযকাধ্রর জবষধ্য় জ্ঞান ও প্রজশক্ষ্ধ্র্র মধ্ া জবজিন্ন যরধ্নর দক্ষ্ া ওজিজিগুধ্লার রধ্য়ধ্ছ। ওজিজিগুধ্লা বাস্তব িীবধ্নর অজিজ্ঞ াধ্ক কাধ্ি লাজগধ্য় 

 াধ্দর দক্ষ্ া বৃজে কধ্র। কজমউজনটির সাধ্র্ সুসম্পধ্কথ র িাশািাজশ প্রজ বিী বেজি ও প্রজ বিী কজমউজনটির নানাজবয জবষয় ও অগ্রাজযকারসমূহ জনধ্য়  াৌঁ ধ্দর মধ্যে িারস্পজরক তবাঝাি়ো রধ্য়ধ্ছ। প্রজ বিী 

বেজিধ্দর িজরবার, কজমউজনটি এবং িজরচেথাকারীধ্দর [ধ্কয়ারজগিার] সধ্ে ওজিজির সমৃ্পি া  র্ে ও জশক্ষ্া প্রদাধ্নর একটি উিায় হধ্  িাধ্র এবং তনজ বাচক গ ানুগজ ক যারর্া ও ববষমেধ্ক চোধ্লঞ্জ 

িানাধ্  িাধ্র। 

ক্ষম া, তন ৃত্ব, মাজলকানা ও দাজযত্ব ভাগ কধ্র তনওযা 

িজরকেনা প্রর্য়ন তর্ধ্ক বাস্তবায়ন িেথন্ত প্রজ টি িেথাধ্য় সমৃ্পি হওয়ার বোিাধ্র আইএনজিও এবং ওজিজির মযেকার অেীকার িালন করা হধ্ল প্রকেগুধ্লা আরও শজিশালী হধ্য় উধ্ঠ। প্রকধ্ের জবষধ্য় 

ওজিজিগুধ্লার কাছ তর্ধ্ক প্রায়শই িরামশথ তনওয়া হয়, জকন্তু  ারির তকবল বাস্তবায়নকারী অংশীদার জহসাধ্ব এবং প্রকধ্ের অনুষ্ঠানগুধ্লাধ্  নীরব অংশগ্রহর্কারী জহসাধ্ব জবধ্বচনা করা হয়। আইএনজিও 

এবং ওজিজি-র মধ্যে অংশীদাজরধ্ত্ব প্রকধ্ের সহ-জনমথা া জহসাধ্ব ওজিজি-গুজলধ্ক স্বীকৃজ  তদওয়ার িনে তে র্িাধ্ব িজরকেনা প্রর্য়ন এবং অংশীদাজরধ্ত্বর জিজিধ্  জসোন্ত গ্রহর্ করা প্রধ্য়ািন। ইনকু্লজসি 

জফউচারস-এ, ওজিজিগুধ্লা আইএনজিওর িাশািাজশ প্রকধ্ের অংশজবধ্শধ্ষ তন ৃত্ব তদওয়ার চোধ্লঞ্জ গ্রহর্ কধ্রজছল। 

দাজযত্ব ও ক থ ধ্বের বোিাধ্র একম  হওযা  

আইএনজিও এবং ওজিজি-র মধ্যে অংশীদাজরধ্ত্ব সুস্পষ্ট তোগাধ্োগ, প্রধ্ েক অংশীদাধ্রর কাধ্ছ প্র োশা ও  াৌঁ র িূজমকা ঠিক করা ও  া বিায় রাখা প্রধ্য়ািন। ইনকু্লজসি জফউচারস-এ অংশীদাররা কখন 

ও কীিাধ্ব তোগাধ্োগ বা ববঠক করধ্ব, তকান অংশীদার কী কাি করধ্ব বধ্ল প্র োজশ  আর কখন  া করধ্ব, এবং অংশীদাজরধ্ত্বর সীমাধ্রখা ই োজদ জনযথারর্ করার িনে অংশীদাধ্ররা একটি সমধ্ঝা া 

স্মারক (এমওইউ) ব জর কধ্র। 

ওজিজির সমৃ্পক্ত ার িনে জরধ্সাসথ ও বাধ্িট রাো 

তেধ্কাধ্না অংশীদাজরত্ব সময় ও অর্থ উিয় জদক তর্ধ্কই একটি জবজনধ্য়াগ। প্রজ বিী বেজি োধ্  অনেধ্দর সম ুল উিাধ্য় অংশগ্রহর্ করধ্  িাধ্র, ও েুজিসে  অবস্থান িায়  া জনজি  করা প্রজ টি 

অংশীদাজরধ্ত্বর দাজয়ত্ব। এিনে শুরুধ্ ই অংশীদাধ্রর সধ্ে আগাম  াৌঁ র প্রধ্য়ািন সম্বধ্ি আধ্লাচনা কধ্র জনধ্  হধ্ব। তকাধ্না ববঠধ্কর আধ্গ ববঠকস্থধ্ল প্রধ্বশধ্োগে ার িেথাধ্লাচনা করা এবং বেজিগ  

সহকারী, অনুবাদক, তদািাষী এবং জবকে তোগাধ্োগ সামগ্রীর মধ্ া জবষয়াজদর িনে বাধ্িে রাখা এর অন্তিুথ ি হধ্  িাধ্র। সাংগঠজনক প্রজ কূল-সজহষু্ণ া ও স্থাজয়ধ্ত্বর িনে, ওজিজিগুধ্লাধ্ক 

আইএনজিওর মধ্ া একইিাধ্ব অর্থায়ন করধ্  হধ্ব, োধ্   াধ্দর কািকমথ ও খরধ্চর বেয় তমোধ্না োয়। 

ববজচত্র্েময অন্তভুথ জক্ত জনজি  করা 

প্রজ বিীধ্দর অন্তিুথ জিকরধ্র্র িনে আইএনজিও এবং ওজিজিগুধ্লার মধ্যে অংশীদাজরধ্ত্বর অর্থ হধ্লা প্রজ বজি ার নানা ববজচত্র্েধ্ক যারর্ কধ্র অংশীদাজরত্ব এবং এধ্  ওজিজি আধ্দালধ্নর ববজচত্র্েধ্ক 

অনুযাবন করা। ওজিজিগুধ্লার বোজি এর আকার, প্রজ জনজযত্ব ও সক্ষ্ম া: তছাে,  ৃর্মূল এবং সুজনজদথ ষ্ট প্রজ বজি া-জিজিক স্তর তর্ধ্ক শুরু কধ্র সজিজল  ও আঞ্চজলক সদসেজিজিক সংস্থা িেথন্ত জবসৃ্ত  । 

ববজচত্র্েিূর্থ ও প্রজ জনজযত্বমূলক অংশীদাজরধ্ত্বর িনে, িা ীয় ও স্থানীয় ওজিজিগুধ্লাধ্ক একজত্র্  করার লক্ষ্ে জনন এবং প্রজ বিী বেজিধ্দর প্রজ জনজযত্ব কধ্র এমন জবজিন্ন ওজিজি অংশীদারধ্দর সধ্ে সমৃ্পি 

তহান। 
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শজক্ত ও সক্ষম া সংক্রান্ত চোধ্লঞ্জগুধ্লা জচজি  করা  

তকাধ্না অংশীদাজরত্ব  খনই সফল হয়, েখন প্র োশার সধ্ে সক্ষ্ম ার সেজ  র্াধ্ক। আইএনজিওগুধ্লা প্রজ বিী-অন্তিুথ জিকরধ্র্র জবধ্শষজ্ঞ নয়, এবং আইএনজিওগুধ্লা প্রায়শই  াধ্দর প্রকেগুধ্লাধ্  

প্রজ বিী অন্তিুথ জি জনজি  করধ্  ওজিজির উির জনিথ র কধ্র। অংশীদাজরধ্ত্ব তকান অংশীদার তকান দাজয়ত্ব িালন করধ্ব আর তকান দাজয়ধ্ত্ব র্াকধ্বনা, তস সম্পধ্কথ  সাজবথক িেজ গ   দধ্ন্তর বেবস্থা, 

এবং তকাধ্না অংশীদাধ্রর দক্ষ্ ায় গুরুত্বিূর্থ ঘােজ  র্াকধ্ল  াৌঁ রা কীিাধ্ব তসই দক্ষ্ া বৃজে করধ্  িাধ্রন  ার িজরকেনা অন্তিুথ ি র্াকা প্রধ্য়ািন। ওজিজি এবং আইএনজিওর মধ্যে অংশীদাজরধ্ত্বর 

তক্ষ্ধ্ত্র্ সুজনজদথ ষ্ট সক্ষ্ম ার চোধ্লঞ্জগুধ্লা আইএনজিও সংস্থা জচজি  করধ্  সহায় া করধ্  িাধ্র। ওজিজিগুধ্লার জকছু সক্ষ্ম ার ঘােজ  হধ্  িাধ্র। তেমন, কাজরগজর সক্ষ্ম া, জরধ্িাটিথ ং দক্ষ্ া, 

সাংগঠজনক, প্রধ্য়ািনীয় নীজ  ও জনবিন অর্বা ‘ধ্ক শলগ  দক্ষ্ া’ [সফে জস্কল], অোিধ্িাধ্কজস, ই োজদ। প্রজ বিী-অন্তিুথ জিধ্ক জঘধ্র জচন্তা ও অনুশীলন উিয় তক্ষ্ধ্ত্র্ আইএনজিওগুধ্লার মধ্যে 

সক্ষ্ম ার জকছু ঘােজ  হধ্  িাধ্র। 

নীজ র সধ্ে আিনার প্রকধ্ল্পর তযাগসূত্র্ ব জর 

অংশীদাজরধ্ত্বর প্রকৃ  অর্থ হধ্লা উিয় অংশীদাধ্রর তপ্রাফাইলধ্ক আরও শজিশালী বা তিারাধ্লা কধ্র ত ালা। ন ুন তকাধ্না অংশীদাজরত্ব অংশীদারধ্দর জবদেমান কািধ্ক এজগধ্য় জনধ্য় তেধ্  িাধ্র, োধ্  

প্রজ বিী-অন্তিুথ িকরধ্র্র বৃহির লক্ষ্েসমূহ, তেমন নীজ  িজরব থ ন বা নীজ র বাস্তবায়ন, আরও শজিশালী ও সুজনজদথ ষ্ট হয়। 

রূিান্তর ও জশক্ষার িনে প্রস্তুজ  তনওযা 

আইএনজিও এবং ওজিজির মধ্যে অংশীদাজরধ্ত্বর অর্থ এই নয় তে, ‘আিনারা আমাধ্দর িনে ো করধ্  িাধ্রন, আমরা  াধ্ ই সন্তুষ্ট’। এধ্ক অিধ্রর কাছ তর্ধ্ক তশখা, চোধ্লঞ্জ তমাকাধ্বলা ও সুধ্োগ 

কাধ্ি লাগাধ্নার মােধ্ম একসাধ্র্ কাি করা, এবং তম জলক জচন্তািাবনা ও দৃজষ্টিজে িজরব থ ধ্নর িনে প্রস্তু  র্াকধ্  হধ্ব। তশখা, িজরব থ ন ও একসধ্ে এজগধ্য় োওয়ার মাযেধ্ম অংশীদাজরত্বধ্ক অর্থবহ 

কধ্র  ুলুন।  
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