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�ানীয় নাগিরক সমাজ সংগঠন/এনিজওেদর �নটওয়াক� ক�বাজার িসএসও

এনিজও �ফারাম (www.cxb-cso-ngo.org). িসিসএনএফ �ানীয় ও জাতীয়

পয�ােয় �ানীয়করণ, শাি�পূণ� সহাব�ান �চার এবং মানবািধকার �িত�ায় যেথ�

সি�য় রেয়েছ।

২০১৭ সােলর আগে� �রািহ�া সংকট ��র �থম �থেকই িসিসএনএফ

মানিবক �াণ কম�সূিচ ব�ব�াপনায় �ানীয়করণ �িত�ার দািব কের আসেছ। এ

পয�� �ায় ২৩িট িবিভ� অ��ােনর মাধ�েম িসিসএনএফ �ানীয়করেণর �কৃত

ব�খ�া, �রািহ�া মানিবক কম�সূিচেত �ানীয়করেণর বত�মান অব�া এবং

�ানীয়করণ �িত�া ��� �পািরশমালা সংি�� সকেলর সামেন তুেল ধের

আসেছ। স�িত িবিভ� মাধ�েম �ানীয়করেণর �য অপব�াখ�া বা উে��মূলক

িব�াি� ছড়ােনা হে� তার িবষেয় িসিসএনফ’র দৃি� আকৃ� হেয়েছ। আমরা মেন

কের �ানীয়করেণর অথ� িনেয় িব�াি� ক�বাজােরর �ানীয় মা�ষ, �ানীয়

সরকার, �ানীয় সরকােরর জ� অপূরণীয় �িতর কারণ হেত পাের এবং

�রািহ�া �াণ ব�ব�াপনা, তথ� �রািহ�া সংকেটর �টকসই সমাধানেক ঝুঁিকর

মেধ� �ফেল িদেত পাের। �ানীয়করণ িনেয় িব�াি� িনরসেন িসিসএনফ িনে�া�

িবষয়�েলা সকেলর অবগিতর জ� তুেল ধরেছ:

1. �ানীয়করণ মােন হেলা মানিবক কম�সূিচ ব�ব�াপনায় �ানীয় সরকার, �ানীয়

�িত�ান এবং �ানীয় মা�েষর িনয়�ণ। সকল কম�সূিচ পিরক�না, বা�বায়ন,

মুল�ায়ন হেত হেব �ানীয় জনগণ, �ানীয় সরকার �িত�ান এবং �ানীয় সংগঠন

�ারা। এিটই �ানীয়করেণর মূল কথা। ক�বাজােরর বা�বতায় �ানীয়করণ মােন

হেলা �াণ কম�সূিচ ব�ব�াপনায় �ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ, �ানীয় �িত�ান এবং

�ানীয় জনগেণর িনয়�ণ �িত�া। �রািহ�া জনেগা�ীর িনয়�ণ �িত�া, তােদর

অবাধ চলােফলার দািব ইত�ািদর সে� �কানভােবই �ানীয়করেণর �কান স�ক�

�নই। �কউ �কউ আ�জ�ািতক সং�ায় �ানীয় কম�ীেদর িনেয়াগেক �ানীয়করণ

বেল িবেবচনা করেছন, তেব �কানভােবই এিট িঠক নয়।

2. �াণ ব�ব�াপনায় �ানীয়করেণর দািব �তালা িবরল �কানও িবষয় নয়,

�ানীয়করেণর এই দািব িসিসএনফ’র িনজ� মনগড়া �কানও দািব বা

�পািরশমালাও নয়। �ানীয়করণ �িত�া করা বরং জািতসংঘ এবং িবিভ�

আ�জ�ািতক এনিজও’র িলিখত �িত�িত! জািতসংেঘর �ায় সকল সং�া এবং

দাতােদর �া�িরত ��া�ড বােগ�ইন (২০১৬) নােমর �িত�িত এবং শীষ��ানীয়

আ�জ�ািতক এনিজও�িল (�বসরকারী সং�া) �া�িরত চাট�ার ফর �চ� (২০১৫)

হেলা �ানীয়করেণর পে� ���পূণ� দিলল। এসব দিলেল ���ভােব বলা

হেয়েছ �য, মানিবক �াণ কম�সূিচ বা�বায়েন �ানীয়েদর �নতৃ� �িত�া করেত
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হেব। অথচ একিট গেবষণায় �দখা �গেছ �য, �রািহ�া �াণ কম�সূিচর �ায়

৭০% তহিবল পায় জািতসংঘ, আ�জ�ািতক িবিভ� এনিজও পায় ২০%,

�রড�স পায় ৭%, অ�িতদেক �ানীয়-জাতীয় এনিজও পাে� মা� ৪%।

উে�খ� �য, �নপাল, িফিলপাইন এবং িফিজেত �কান িবেদশী সং�া সরাসির

মাঠ পয�ােয় �কানও কায��ম পিরচালনা করেত পাের না। এসব �দেশর আইন

অ�যায়ী িবেদশী সং�ােক অব�ই �ানীয় সং�ার মাধ�েম মাঠ পয�ােয় কায��ম

পিরচালনা করেত হয়। ক�বাজাের �ানীয় �িত�ান �নতৃে� আসেল �ানীয়েদর

কম�সং�ান, �ানীয় পয�ােয় অেথ�র সরবরাহ বাড়েব, পুেরা ক�বাজারই এেত

উপকৃত হেত পাের। আর এটাই �ানীয়করণ দািবর মূল কথা।

3. �াণ ব�ব�াপনায় �ানীয়েদর িনয়�ণ �িত�া হেল ব�ব�াপনার খরচ কেম

আসেব ব�াপকভােব, কারণ বাইেরর �িত�ান বা িবেদিশেদর পিরচালনার ব�য়

অত�িধক �বিশ। এটা িনি�ত �য, �রািহ�া কম�সূিচেত �বেদিশক সাহায� কেম

আসেছ, ভিব�েত পয�া� অথ� সাহায� না থাকেল িবেদিশ �িত�ানও থাকেব

না। ফেল �শষ পয�� দািয়� িনেত হেব সরকার আর �ানীয়েদরেকই। এখন

�থেকই তাই পিরকি�ত ��িত �েয়াজন। এিট িবেবচনা কেরই জািতসংঘ

��াক িব�িবদ�ালেয়র �স�টার ফর িপস এ�ড জাি�সেক �রািহ�া কম�সূিচেত

�ানীয়করণ �িত�ার একিট �পেরখা �ণয়েনর দািয়� িদেয়েছ।

উে�খ করা �যেত পাের �য, বাংলােদেশর অ�া� এলাকােতও উ�য়ন ও

মানিবক সহায়তার �ানীয়করেণর পিরি�িত জানেত জািতসংঘ অে�িলয়ার

িহউিম�ািনটািরয়ন এডভাইজির �প এবং বাংলােদেশর �িত�ান িনরাপদেক

দািয়� িদেয়েছ।

�ানীয়করেণর িবষেয় িব�ািরত জানেত আমােদর সে� �যাগােযাগ করার

অ�েরাধ রইেলা।

জাহা�ীর আলম

সিচব

িসিসএনএফ

�মাবাইল না�ার: ০১৭১৩-৩২৮৮২৭।

Share 0
Tweet Save SHARE



https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2F1news.com.bd%2F2020%2F02%2F04%2F%25e0%25a6%25b8%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a5%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8%25e0%25a7%2580%25e0%25a7%259f%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%25b0%25e0%25a6%25a3%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%25b0-%25e0%25a6%2585%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a5-%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a7%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a6%25ac%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2F1news.com.bd%2F2020%2F02%2F04%2F%25e0%25a6%25b8%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a5%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8%25e0%25a7%2580%25e0%25a7%259f%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%25b0%25e0%25a6%25a3%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%25b0-%25e0%25a6%2585%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a5-%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a7%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a6%25ac%2F%3Ffbclid%3DIwAR01R81HM-Ru8Y9K7mQwB0WuLiWFUCq_nkGu5a11quoDHvXarKAqLS40V1s&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%8F%E0%A6%AB%E2%80%99%E0%A6%B0%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2F1news.com.bd%2F2020%2F02%2F04%2F%25e0%25a6%25b8%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a5%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8%25e0%25a7%2580%25e0%25a7%259f%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%25b0%25e0%25a6%25a3%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%25b0-%25e0%25a6%2585%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a5-%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a7%259f%25e0%25a7%2587-%25e0%25a6%25ac%2F
https://uk.pinterest.com/pin/create/button/?guid=7Kcapf__m8pW-1&url=http%3A%2F%2F1news.com.bd%2F2020%2F02%2F04%2F%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%2F&media=http%3A%2F%2F1news.com.bd%2Fwp-content%2Fuploads%2Freceived_3382599598433671.jpeg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest

