
CHARTER FOR CHANGE  COAST Trust 



সংি�� পিরিচিত  

• িবে�র ৪৩ �ট েদেশর �ায় ১৫০�ট 
জাতীয় এবং আ��জািতক এন�জও 
“চাট�ার ফর েচ�” েক �ীকৃিত িদেয়েছ 
এবং এর ৮�ট �িত�িতেত �া�র 
করার জন� তােদর সহেযাগী সং�া বা 
পাট�নারসহ সকেলর �িত আহবান 
েরেখেছ।  
 



�িত�িতসমূহ 

 ১. মানিবক কম �কাে� জিড়ত উ�য়নশীল েদশ�েলার এন�জও�েলার �িত সরাসির অথ � বরা� 
বৃ�� করা  

• মানিবক সহায়তার েমাট বরাে�র মা� ০.২% দি�েণর 
েদশীয় এন�জওেদর কােছ সরাসির যাে�।  

• ২০১৮ সােলর েম মােসর মেধ� েমাট অেথ �র কমপে� ২০% 
েদশীয় বা �ানীয় এন�জও�েলা পােব।  

• সহেযাগী সং�া�েলার সে� দাতা সং�া�েলার েযাগােযাগ 
কিরেয় েদওয়া হেব। 



�িত�িতসমূহ 

2. অংশীদািরে�র নীিতমালা পুন-িন��ত করা 
ে�াবাল িহউম�ািনটািরয়ান �াটফরম ২০০৭ কতৃ�ক �চিলত অংশীদািরে�র 
নীিতমালা (সমতা, ��তা, ফলাফল েক�ীক কম �েকৗশল, দািয়�শীলতা এবং 
এেক অেন�র পিরপূরক নীিত) �হণ! 



�িত�িতসমূহ 

3. দি�েণর েদশসমূেহর জাতীয় এবং �ানীয় এন�জওেদর অথ �ায়েনর ে�ে� 
অিধকতর ��তা 

  
• আ�জ�ািতক িবিভ� মাধ�েম জাতীয় পয �ােয়র সং�াসমূেহ িবিনেয়াগ 
েপৗ�ছােনার ে�ে� আ�া, ��তা এবং কায �কিরতা ৈতিরর জন� সুিনিদ�� 
পিরবত�ন িন��ত করা �েয়াজন। আমরা �িত�িত িদ�� েয, মানিবক 
কম �কা� বা�বায়েন আমরা যােদর সােথ কাজ কির েস সব সং�ার 
তথ�সহ যাবতীয় িহসাব আমরা িলিপব� করেবা এবং �িত��ত মাধ�েম তা 
িনয়িমত �কাশ করেবা। 



�িত�িতসমূহ 

 4. �ানীয় দ�তােক েছাট কের েদখার �বণতা ব� করা 

আমরা যিদ �ানীয় েকান এন�জওর দ� েকানও কম�েক মানিবক কম �কা-ে◌র 
জন� চ� ��ব� কির তেব ৬ মােসর মেধ� অথবা িকছ�  েবিশ সমেয়র মেধ� েসই 
সংগঠেনর জন� যথাযথ �িতপূরণ িচি�ত করেবা এবং তা �দান করেবা। 
উদাহরণ ��প এটা হেত পাের তার �থম ৬ মােসর েবতেনর ১০% িনেয়াগ িফ 
িহেসেব �দান করা।  
  



�িত�িতসমূহ 

 5. েদশীয় সং�া ও �িত�ােনর ��ে�র উপর েজার েদওয়া  

আমরা দাতা সং�াসমূহেক �ভািবত করেবা যােত তারা িবিভ� 
পাট�নারিশপ বা অংশীদািরে�র কাঠােমা িবেবচনার সময় বা 
�ক� ��াব আ�ােনর ে�ে� �ানীয় এন�জওর সে� কাজ 
কের। 



�িত�িতসমূহ 

 6. সাব ক�াক�টং সং�া� িবষয় : 

আমােদর �ানীয় এবং জাতীয় সহেযাগীরা কম �সূি চ �ণয়ন এবং 
িস�া� �হণ���য়ায় সমানভােব অংশ েনয় এবং কম �সূি চ �ণয়ন ও 
অংশীদাির� নীিত িনধ �ারণেক �ভািবত করেত পাের।  



�িত�িতসমূহ 
 7. ব�াপক �ািত�ািনক সহেযািগতা এবং দ�তা বৃ��  

সািব �কভােব ৈবি�ক মানিবক কম �কা- বা�বায়েন আমরা েদশীয় 
সং�াসমূেহর ভূিমকা ও অংশ�হণ বৃ��েত �মাগত সহেযািগতা 
�দান করেবা। আমরা পয �া� �শাসিনক সহায়তা �দান করেবা। 
আমােদর সহেযািগতার এক�ট িনদশ �ন হেত পাের েয, আগামী 
২০১৮ সােলর েম মােসর মেধ� আমােদর সহেযাগীেদর জন� স�দ 
বরা� করেবা। েম ২০১৮ সােলর মেধ� আমরা আমােদর মানিবক 
সাহােয�র কত অংশ সরাসির েদশীয় সং�া�েলার মাধ�েম করেত 
েপেরিছ তা �কাশ করেবা।  



�িত�িতসমূহ 
 8. অংশীদারেদর িবষেয় জনগণ এবং সংবাদ মাধ�েমর সােথ েযাগােযাগ 

আ�জ�ািতক ও জাতীয় সংবাদ ও গণমাধ�েম আমরা �ানীয় সং�া 
ও ব�া�� �িত�ােনর ভূিমকার কথা ত�েল ধরেবা এবং তােদর 
কােজর �ীকৃিত েদব। তােদরেক মুখপা� িহেসেব অ��ভ�� করেবা। 



�িত�িতর বা�বায়ন কতট� কু?  
 ১. অথ �ায়ন 

• ২০১৭ সােল ২৯ সং�ার মেধ� ১৬�ট সং�া তােদর 
অ�গিত �িতবেদন দািখল কের। 

• এই সং�া�েলার প� েথেক সরাসির অথ �ায়ন হেয়েছ 
৪% েথেক ৮৮%। 

• িতন�ট সং�ার েবলায় এই হার ১৮-৩৩%  



�িত�িতর বা�বায়ন কতট� কু?  
২. অংশীদাির� 

C4C �া�রকারীরা উে�খ কেরেছ েয তারা 
অংশীদািরে�র ে�ে� 2007 সােল ে�াবাল 
িহউম�ািনটািরয়াল ��াটফম � �ারা অনুেমািদত অংশীদাির 
নীিতমালা অনুসরণ করেছ। 



ধন�বাদ  
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