
সুশাসনের সুবিধানথে প্রন াজে এেবজও অংশীদার বেিোচনে স্বচ্ছ ও প্রবিন াবিিামূলক প্রবি া 

  

জলবায়ু পরিবর্ত নজরনর্ কািণে ঝ়ু রকপূেত এলাকাগুণলাণর্ অরিণর্াজনমূলক কার্তক্রম বাস্তবাযণনি লণযে জার্ীয রকছ়ু  এনরজওণক অর্তাযণনি জনে  বাাংলাণেণেি একটি 

বড় এনরজওণক ববে বড়সড় একটি র্হরবল রেণযণছ একটি জামতান োর্া সাংস্থা। আমিা ২০২১ সাণলি প্রর্ম রেণক বসই বড় এনরজওটিি কাণছ আণবেন কণিরছলাম, রকন্তু বসই 

আণবেণনি বোপাণি আমিা বকান সাড়া পাইরন। আণবেণনি প্রায ৩ মাস পণি, বসই প্ররর্ষ্ঠাণনি প্রধান রহণসণব োরযত্বপালনির্ আমাি এক বন্ধ়ু ি সণে বর্াগাণর্াগ কিণল জানণর্ 

পারি,  আমাণেি বসই আণবেন গ্রহে কিা হযরন। রকন্তু বকন বসই আণবেন গ্রহে কিা হণলা না বসটা আমাি বসই বন্ধ়ু  জানানরন। আন়ুষ্ঠারনকিাণব আমাণেি এ রবষণয রকছ়ু  

জানাণনা হযরন। সম্প্ররর্ আরম একটি গ্রুপ ইণমইণল রবষযটি উত্থাপন কিণল রর্রন রকছ়ু  কািে বেরিণযণছন। 

আমাণেি নানা প্রচািো কমতসূরচি ফলশ্রুরর্ণর্ বিারহো কমতসূরচ বাস্তবাযণন অণেরলযান এইড,  জামতান এবাং কানাডা সিকাি একই বড় এনরজওটিণক র্হরবল রেণযণছ, বসই 

সাংস্থাটি কক্সবাজাণিি ববেরকছ়ু  স্থানীয এনরজওি মণধে বসই র্হরবল রবর্িে কণি। রকন্তু র্হরবল রবর্িণেি এই পরক্রযাটিি বোপাণি বকানও ব াষো বা রবজ্ঞাপন প্রকাে কিা 

হযরন। আমিা এি আণগ দুটি আন্তজত ারর্ক সাংস্থাি কাণছও র্হরবণলি জনে আণবেন কণিরছলাম, বসই আণবেন প্রর্োিোর্ হণল আমিা প্রর্োিোণনি কািে বা আমাণেি দুবতলর্াগুণলা কী 

বসটা র্াণেিণক জানাণনাি অন়ুণিাধ কণিরছলাম, র্াণর্ আমিা আমাণেি দুবতলর্া কাটিণয উঠণর্ পারি। রকন্তু আমাণেি বসই আণবেণন র্ািা সাড়া বেনরন। োর্াসাংস্থা বা বকান সাংস্থাি 
কাছ বর্ণক র্হরবণলি আণবেন কণি র্হরবল বা প্রকল্প না বপণলও আমাণেি প্রস্তাবনাি রবষণয র্াাঁ ণেি পর্তণবযে জানাটাণক গুরুত্ব রেণয র্ারক , আমিা বসই পর্তণবযে অন়ুর্াযী দুবতলর্া 

কাটিণয রনণজণেি প্রারর্ষ্ঠারনক সযমর্া বৃরি কিাি উণেোগ গ্রহে কণি র্ারক।         

বাাংলাণেণে মান়ুণষি জনে ফাউণেেণনি (এমণজএফ) মণর্া রকছ়ু  সাংস্থা আণছ, র্ািা নীরর্ রিরিক ও স্বচ্ছ এবাং প্ররর্ণর্ারগর্ামূলক প্ররক্রযাি মাধেণম অাংেীোি রনবতাচন কণি 

র্াণক।  এমনরক র্ািা প্রকল্প প্রস্তাবও জমা বনওযাি বযণে স্থানীয িাষা, মাণন বাাংলা িাষাণক গ্রহে কণি। এনরজওগুণলা এ রবষযটিণক োরুে ইরর্বাচকিাণব রনণয 

র্াণক। সাধািেিাণব, প়ুণিা বসক্টণি,  এনরজও অাংেীোি রনবতাচণনি বযণে নীরর্ রিরিক, স্বচ্ছ এবাং প্ররর্ণর্ারগর্ামূলক প্ররক্রযাি প্রণযাগ ি়ুব কমই পরিলরযর্ হয। র্া  টণছ,  র্াণক 

বকবল স্বজনপ্রীরর্ই বলা বর্ণর্ পাণি,  এটা আসণল এক ধিণনি দুনীরর্ই।  

আরম জারন োর্ািা বকন বড় বড় আইএনরজও বা এনরজওি মাধেণম এই ধিণনি রবণেষ র্হরবল রবর্িে কিণর্ চায। র্ািা আসণল েরিোলী ও রবশ্বস্ত একটি বেবস্থাপনা চায, অর্ত 

সহাযর্াি র্র্ার্র্ বেবহাণি  র্ািা  বকানও ঝ়ুাঁ রক রনণর্ চায না। রকন্তু এণেণে শুধ়ু মান়ুণষি জনে ফাউণেেন নয,  এিকম আিও অণনক উোহিে আণছ। বাাংলাণেণে স়ুেীল সমাণজি 

উন্নযণন আন্তজত ারর্ক সাংস্থাগুণলাি আন্তরিকর্াি রবষণয আরম জারন,  র্াণেি ব়ুঝণর্ হণব বর্- স়ুেীল সমাণজি আণদালনণক একপারযক বা একণচটিযা কিা উরচর্ 

নয,  বাাংলাণেেরিরিক আইএনরজওগুণলাি এণেণে স়ুেীল সমাণজি সাণর্ স়ুসম্পকত - সাংহরর্ি র্ণর্ষ্ট অিাব আণছ, র্াণেিণক জার্ীয স়ুেীল সমাণজি আণদালণনি সণে সাংহরর্ 

প্রকাে কিণর্ও ি়ুব কম বেিা র্ায। আমাণেি এিন প্রণযাজন স়ুেীল সমাজ আণদালনণক চািপাণে ছরড়ণয বেওযা।  

এটা বকউ অস্বীকাি কিণর্ পািণব না বর্- বাাংলাণেণে গের্ারিক ও মানবারধকাি রিরিক স়ুেীল সমাজ রবকাণে োর্াণেি একটি বড় িূরমকা এবাং অবোন িণযণছ।  র্াই আবািও, আমিা 

োর্াসাংস্থা এবাং আন্তজত ারর্ক সাংস্থাণক একই িূরমকা পালন কিাি জনে অন়ুণিাধ কিরছ,  র্াণেি অবেেই র্াণেি অর্ত সহাযর্া একটি নীরর্ এবাং মানেণ্ড রিরিক রনবতাচন প্ররক্রযাি 

মাধেণম রবর্িে কিণর্ হণব, র্া হণব স্বচ্ছ এবাং প্ররর্ণর্ারগর্ামূলক। এিাণব এনরজওগুণলাি মণধে স়ুোসন ও কার্তকারির্াি প্ররর্ণর্ারগর্া হণব। 

আমিা আো করি, বাাংলাণেণেি বড় এনরজওগুণলা অাংেীোি রনবতাচণনি একটি স্বচ্ছ ও প্ররর্ণর্ারগর্ামূলক নীরর্মালা গ্রহে কণি এবাং র্া বাস্তবাযণনি মাধেণম বেণে বটকসই স্থানীয ও 

জার্ীয এনরজও ও স়ুেীল সমাজ সাংগঠন রবকাণে কার্তকি িূরমকা পালন কিণব।    

 

  

বিজাউল করিম বচৌধ়ুিী, ২৭ বে জ়ুন ২০২২। 

 


