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১. ভূ িমকা

দ এিশয়া ফাউে শন (The Asia Foundation-TAF) দি ণ এিশয়া ু অনুদান কায ম ( South Asia
Small Grants Program‐SASGP)’র ম ােনজার িহেসেব কাজ করেছ। এই SASGP দি ণ এিশয়ার পাঁচ ট দশ:
বাংলােদশ, ভটান, মাল ীপ, নপাল এবং ীলংকায় উপযু
যাগ তাস
নাগিরক সংগঠন/ বসরকাির
উ য়ন সংগঠনসমূহেক ু তহিবল/অনুদান দান করেব। এক ট নমনীয়
য়ার আি েক িনিমত
বতমান বা বতা ও উদ্ভত পিরি িতেত সাড়া দয়ার জন এই উ ু তহিবল নাগিরক সংগঠন/ বসরকাির
পূণ
ে কাজ করার জন সহায়তা করেব:
উ য়ন সংগঠনসমূহেক সুশাসন স িকত নীেচর চার ট





সরকােরর
তা ও জবাবিদিহতা বাড়ােনা
আইেনর শাসন জাড়দারকরণ
এসব িবষেয় নাগিরক সংগঠন/ বসরকাির উ য়ন সংগঠন ও িমিডয়ার অংশ হণ বৃ
গণতাি ক িত ান ও চচােক শ শালী করা

; এবং

দি ণ এিশয়ার পাঁচ ট দশ: বাংলােদশ, ভটান, মাল ীপ, নপাল এবং ীলংকার িনজ রাজৈনিতক
বা বতা, সুশাসন চ ােল এবং নাগিরক সংগঠন েলার কােজর পিরেবশ িবদ মান। যিদও এই দশ েলােত
সুশাসেনর
ে আইেনর শাসন,
তা ও জবাবিদিহতা এবং নাগিরক সংগঠেনর অংশ হেণর
ে
এক ধরেনর পিরেবশ িবরাজমান, িক তা সে ও সমস ার তী তার রকমেফর রেয়েছ। দি ণ এিশয়ায়
TAF’র গণত ও সুশাসন‐ ক ক নাগিরক সংগঠন েলার সােথ ছয় দশকব াপী কােজর অিভ তায় দখা
গেছ য এক ট া কর/কাযকর সুশাসন কাঠােমা িন ত করার লে
নাগিরক সংগঠন েলার
স মতার ঘাটিত রেয়েছ। এই জন সংগঠন েলার িবেশষ কের আিথক ব ব াপনা ও িহসাবর ণ,
করার
ে
অিধপরামশ দ তা, কায়ািলশন তির এবং রা য় িত ান েলােত তােদর ভাব বৃ
সংগঠন েলার সামথ বাড়ােনা েয়াজন। এই তহিবেল আেবদন সংগঠন েলার সামথ বৃ েত সহায়তা
করেব।

িন স মতার কারেণ দি ণ এিশয়াজুেড় নাগিরক সংগঠেনর পিরসর সীিমত হেয় পড়েছ, যা িকনা এই
অ েল গণতাি ক মূল েবাধেক মাগত বাধা
করেছ। এই পাঁচ ট দেশ ক বা বায়েনর
ে
দেশর আথযসব ইসু ও চ ােল রেয়েছ TAF স েলােক িচি ত কেরেছ এবং তার িভি েত সংি
সামা জক ও রাজৈনিতক পিরেবেশর উপর িভি কের ক বা বায়ন কৗশল িনধারেণর েয়াজনীয়তা
অনুভব কেরেছ। এই চ ােলে সাড়া িদেয় এবং মু ও াধীন দি ণ এশীয় অ ল িত ার বৃহত ল েক
সামেন রেখ, SASGP নাগিরক সংগঠেনর নতৃে নীিত সং ার, গঠনমূলক অংিশদাির , এবং সুশাসেনর
মূল
েলােত সামা জক জবাবিদিহতা বাড়ােনার জন কাজ করেব; এই অ েলর
পূণ
গণতাি ক িত ান েলার সােথ কাযকরভােব যু হওয়ার জন নাগিরক সংগঠেনর পিরসর বাড়ােনা ও
মু
করা এবং সুশাসন স িকত িবষেয় দীঘেময়াদী সং ার কমকা
পিরচালনার জন নাগিরক
সংগঠেনর সামথ বাড়ােতও েচ া চালােব।
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২. দি

ণ এিশয়া

ু

অনুদান কায

ম ( South Asia Small Grants Program)ʼর উে শ

SASGP’র দীঘেময়াদী ল

হে মু ও াধীন দি ণ এশীয় অ ল। এটা তখনই স ব হেব যখন এই
অ েলর সরকার ও সুশাসেনর চ
য়নেদর সােথ কাজ করার জন নাগিরক সংগঠন/ বসরকারী
সংগঠন েলার জন বহমুখী ও গঠনমূলক পিরেবশ তির ও সংর ণ করা যােব।

এই সািবক ল
করেবঃ

েক এিগেয় নয়ার জন , SASGP িতন ট

১. অিধকতর

ধান উে শ েক অজন করার জন সহায়তা

তা, জবাবিদিহতা, আইেনর শাসন এবং সংি

সরকার েলার সংেবদনশীলতা বাড়ােনা;

২. গণতাি ক িত ানসমুহ যমন ফৗজদারী িবচার িবভাগ, দুন িত দমন িবভাগ, মানবািধকার কিমশন,
িনবাচন শাসন, সংসদ, িমিডয়া ও ানীয় সরকােরর সােথ সংি তার সময় কােজর
বাড়ােনা;
৩. SASGP ’র স মতা/দ তা উ য়ন অনুষে র মাধ েম নাগিরক সংগঠন েলার অভ
ান ভা ার এবং ক পিরচালনার স মতা বাড়ােনা

৩. তহিবল

রীণ স

মতা,

াি র সুেযাগ

TAF বাংলােদশ, ভটান, মাল ীপ, নপাল এবং ীলংকার সকল যাগ তাস
নাগিরক সংগঠনেক
South Asia Small Grants Program (SASGP)’র অধীেন অনুদান াি র জন ক ধারণাপ জমা
দয়ার জন অনুেরাধ করেছ।
উপেরি িখত উে শ অজেন অবদান রাখেব এরকম উ াবনী/কাযকর ও বা ব যাগ তাস
কে
অথায়েনর জন এই ু অনুদােনর সুেযাগ রেয়েছ। SASGP’র এই অনুদান চার ট িবষয়িভি ক এলাকা
যমন: আিথক ও ািত ািনক
, রাজৈনিতক
, সামা জক
এবং তথ সং া
ে অনুদান
দান করেব। নীেচর তািলকায় িত ট িবষয়িভি ক
ে র মেধ বাংলােদেশর জন অ ািধকার া
ইসু েলা তেল ধরা হেয়েছ।

িবষয়িভি ক এলাকা
আিথক ও

ািত ািনক

মূল উ েশ ঃ

ািত ািনক ও আিথক

সুিনিদ সরকাির
বাড়ােনা
তথ

িত ােনর নীিত, পিরক না এবং কমসূিচ বা বায়ন

াি র অিধকার চচা বাড়ােনা

দুন িত‐দমন
সরকাির

3|Page

য়

তা জাড়দার হেয়েছ

িত ােনর খবরদাির বাড়ােনা
য়ায় জবাবিদিহ বাড়ােনা

য়ায়

তা ও জবাবিদিহতা

জন ােথ
বাড়ােনা

ভাব ফলেত পাের এমন চ

বােজট

তা আইন ও চচা জাড়দার করা

অংশ হণমূলক পিরক না

ও আ জািতক সমেঝাতার

ে

জনমত ও খবরদাির

য়া উৎসািহত করা

রাজৈনিতক
মূল উে শ : রাজৈনিতক ও িনবাচনী
িনবাচনী

য়ায়

ণয়ন

তথ সং

কােশর চচা বাড়ােনা ও জাড়দার করা

য়ায় নাগিরকেদর অংশ হণ বাড়ােনা

া

মূল উে শ : তেথ
ই‐গভেন

েবশািধকার ও তেথ র

চচা বাড়ােনা ও সরকাির কাজকম/

অনুস ানী সাংবািদকতা ও সাংবািদকেদর দ
সরকাির

িত ােন

ায় তথ

তা বাড়ােনা
য়া িড জটালাইজ করা

তা বাড়ােনা

কােশর িনয়ম জাড়দার করা

সামা জক যাগােযাগ মাধ েম তথ হীনতা মাকােবলা করার লে
করা
উ ু

পেয়েছ

চারণায় অথায়ন সং ার

সরকাির অিফস/কমকতােদর আিথক ব ব াপনা
নীিত

তা বৃ

তথ নীিতমালা সহ উ ু

তথ ‐উপা

িশ

কৗশল ও

তথ এবং তথ ‐ মাণ িভি ক িস া

হণ

িত ানেক শ

শালী

য়া জাড়দার করা

ণ (Data literacy)

সামা জক
মূল উে শ : সামা জক মূল েবাধ গণতাি ক ব ব ােক শ
আইিন সুর

া

ইিতবাচক পদে

৩.১. অনুদান সং

শালী কের

য়া/কাঠােমা জারদার করণ
প নয়ার নীিতমালা জারদার করণ

া

তথ

আনুমািনক তহিবল সীমা: আেবদনকারী সংগঠন েলা সবিন ২৫,০০০ থেক সেবা ৭৫ হাজার
মািকন ডলােরর সমপিরমাণ ানীয় মু ায় অনুদােনর জন আেবদন করেত পারেব। তহিবল সীমা িনেয়
SASGP’র কান প পাত নই এবং আেবদন েলা ধুমা কমসূিচর
অনুসােরই িবেবচনা করা হেব।
ক বা বায়ন সময়কাল: ক বা বায়ন সময়কাল ৬ মােসর কম বা ১৫ মােসর বিশ হেত পারেব
না। ক বা বায়ন সময়কাল কমসূিচর যু কাঠােমা অনুযািয়ই চলেব।
অনুদােনর ধরন: এই তহিবেলর আওতাধীন সকল
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ক cost‐reimbursable অনুদান বেল িবেবিচত হেব।

৩.২ যাগ তা সং


া

তথ



এই অনুদান ধুমা জাতীয়/ ানীয় পযােয়র অলাভজনক িত ােনর জন
েযাজ হেব।
অলাভজনক িত ান বলেত নাগিরক সংগঠন, বসরকাির সংগঠন, কনেসা টয়াম, নটওয়াক,
িথংক ট াংক ও িব িবদ ালয় সমূহেক বাঝােনা হেয়েছ । সরকাির ও লাভজনক িত ান এবং
ব
েক এই অনুদােনর আওতা থেক বাদ রাখা হেয়েছ।

সংগঠনসমূেহর যাগ তার মানদ
ধরণ
নাগিরক সংগঠন (CSOs)
এবং বসরকাির সংগঠন
(NGOs)

পশাজীিব সংগঠন
(কনেসা টয়াম, নটওয়াক,
ফডােরশন ও সদস পদ
িভি ক সংগঠন)

যাগ






তার মানদ
যথাযথভােব িনবি ত অলাভজনক অথবা দাতব িত ান
সংগঠন ট য দেশ িনবি ত সই দেশ আেবদন করেত হেব
কমপে িতন বছর যাবত কায ম পিরচালনা কের আসেছ
ক /কমসূিচ ব ব াপনায় দৃশ মান স মতা
শংসনীয় আিথক ব ব াপনা এবং সংগঠেনর সবেশষ
আিথক ব ব াপনার নরী া িতেবদন
 কাযকর সুশাসন স িকত কমসূিচ বা বায়েন অিভ

যসব সংগঠেনর বিচ এবং অ ভ মূলক ক
বা বায়েনর অিভ তা আেছ তারা অ ািধকার পােব। যিদ না
থােক, তেব ক
াবনায় এ ধরেনর কােজর স মতার
ই া কাশ ক ন











একােডিমক/ গেবষণা
িত ান (িথংক ট াংক,
িব িবদ ালয়)
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যথাযথভােব িনবি ত অলাভজনক অথবা দাতব িত ান
সংগঠন ট য দেশ িনবি ত সই দেশ আেবদন করেত হেব
কমপে িতন বছর যাবত কায ম পিরচালনা কের আসেছ
ক /কমসূিচ ব ব াপনায় দৃশ মান স মতা
শংসনীয় আিথক ব ব াপনা এবং সংগঠেনর সবেশষ
আিথক ব ব াপনার নরী া িতেবদন
কাযকর সুশাসন স িকত কমসূিচ বা বায়েন অিভ
যসব সংগঠেনর বিচ এবং অ ভ মূলক ক
বা বায়েনর অিভ তা আেছ তারা অ ািধকার পােব। যিদ না
থােক, তেব ক
াবনায় এ ধরেনর কােজর স মতার
ই া কাশ ক ন
কনেসা টয়ােমর
ে , নতৃ দানকারী/ ধান সংগঠেনর
নাম উে খ করেত হেব। একই সােথ এটা িন ত করেত হেব
কনেসা টয়ােমর সকল সদস অলাভজনক িত ান
িব িবদ ালয় মঞ্জুির কিমশন কতৃক যথাযথভােব িনবি ত
এবং গেবষণা িত ান িহেসেব িনবি ত অলাভজনক অথবা
দাতব িত ান
কমপে িতন বছর যাবত কায ম পিরচালনা কের আসেছ
ক /কমসূিচ ব ব াপনায় দৃশ মান স মতা










শংসনীয় আিথক ব ব াপনা এবং সংগঠেনর সবেশষ
আিথক ব ব াপনার িনরী া িতেবদন
কাযকর সুশাসন স িকত কমসূিচ বা বায়েন অিভ
যসব সংগঠেনর বিচ এবং অ ভ মূলক ক
বা বায়েনর অিভ তা আেছ তারা অ ািধকার পােব। যিদ না
থােক, তেব ক
াবনায় এ ধরেনর কােজর স মতার
ই া কাশ ক ন

সকল আেবদনকারীেক বেদিশক দাতার তহিবল হেণর যাগ তা থাকেত হেব এবং স অনুযায়ী
েয়াজনীয় আইিন কাগজপ থাকেত হেব
সকল আেবদনকারীেক মাণ করেত হেব (আেবদনপে র মাধ েম) য তারা য পিরমাণ
তহিবেলর জন আেবদন কেরেছন তা কাযকারভােব বা বায়েনর জন তােদর েয়াজনীয়
ািত ািনক কাঠােমা, আইিন বা বতা ও আিথক স মতা রেয়েছ
পুর ােরর জন িবেবিচত হেলও পের যিদ মািণত হয় য আেবদনপে কান তথ ভলভােব
উপ াপন করা হেয়েছ তেব সই সংগঠেনর আেবদনপ
য়ং য়ভােব বািতল বেল গণ হেব

৪. আেবদনপ

এবং জমাদান স

িকত তথ

এই

িতেযািগতামূলক আেবদন এবং পরবত েত এ স িকত কান সংেশাধেনর তথ এখােন
www.asiafoundation.org পাওয়া যােব। এই ওেয়বসাইেট েবেশ কান সমস া অথবা আপনার অন
কান তথ জানার েয়াজেন সংি
ইেমইল ঠকানায় যাগােযাগ ক ন। ইেমইল ব তীত অন কান
মাধ েম আপনার ে র উ র দয়া হেব না ।

সতকতার সােথ নীেচর িনেদশনা অনুসরণ ক ন। যসকল সংগঠন িন
শতাবলী পূরেণ স
েয়াজনীয় তথ াবলী দােন ব থ হেব তারা অেযাগ বেল িবেবিচত হেব।

আেবদনপ







জমা দয়ার সময় যসব িবষয় ল

ম নয় অথবা

রাখেত হেব:

আেবদন প বাংলা অথবা ইংের জেত জমা দয়া যােব
বােজট ানীয় মু া অথাৎ টাকায় উে খ করেত হেব
আেবদেনর সকল পৃ ায় ন র উে খ থাকেত হেব
সকল কাগজপ A4 সাইেজর কাগেজ উপ াপন করেত হেব
সকল Microsoft Word documents এক ট লাইন
স, ফ সাইজ ১১ এবং ১ ই মা জন িদেয়
করেত হেব
বাংলার
ে Nirmala UI (Unicode) এবং ইংের জর
ে Calibri ফ ব বহার করেত হেব
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সংগঠনসমূহেক আেবদনপ
অনুেরাধ করা যােচছ:

জমা দয়ার সময় িন

দিলল ও তথ ািদ সংযু

করার জন

ক. আেবদন প : আেবদনকারীেক সংযু ১ এ সংযু আেবদন ফরম পূরণ কের জমা িদেত হেব।
আেবদেনর সােথ িনব ন এবং অ‐লাভজনক িত ােনর ত য়ন জমা িদেত হেব। সংগঠনসমূহেক এই
মেম ত য়ন দািখল করেত হেব য তারা বেদিশক তহিবল হেণ সমথ ।
খ. ক
হেব।

ধারণা প : আেবদনকারীেক সংযু

গ. বােজট: আেবদনকারীেক সংযু

২ এ সংযু

৩ এ সংযু

নমুনা ব বহার কের ধারণাপ

তির করেত

নমুনা ব বহার কের বােজট তির করেত হেব।

তহিবেলর িবিধিনেষধ




িনমাণ: এই তহিবল কান ধরেনর িনমাণ কাজ বা এ সং া ব েয় খরচ করা যােব না
অনুদান‐পূব খরচ: অনুদান াি র আেগর কান খরচ এই তহিবল থেক ব য় করা যােব না
ক কায ম: নীেচর তািলকাভ বা এর মত অন ান কমসূিচেত এই তহিবেলর অথ খরচ করা
যােব না:
 মুনাফা উৎপাদনকারী কান কাজ
 িশ াবৃি বা ব
র পড়া না
 অন তহিবেলর অধীেন
হওয়া কান কাজ শষ করার
ে
 অন তহিবল অনুস ােনর
ে 
 উ রািধকার সূে রাজনীিতর সােথ স িকত বা দেলর সং শ আেছ এমন কান
অথবা একক রাজৈনিতক দল
ক /িনবাচনী চাের সাহায কের এমন কান ব
 রাজৈনিতক দল বা লিবং কায ম
 কান িবেশষ ধম য় কায মেক সমথন কের, এবং

ু ঋণ, ব বসা সহায়তা এবং আইিন/ভিম অিধকার ক ক ক

আেবদনপ

জমা দয়ার তািরখ ও সময়:

আগামী ১৫ এি ল, ২০২০ িবকাল ৫টার মেধ আ হী সংগঠনসমূহেক ইেমইেলর মাধ েম আেবদন করেত
হেব। িনিদ তািরখ ও সমেয়র পর কানভােবই আেবদনপ
হণ করা হেব না। যসব সংগঠন
উপেরাি িখত তািরখ ও সমেয়র পর আেবদন করেবন এই তহিবল পাওয়ার
ে তােদর আেবদন
হণেযাগ হেব না এবং অেযাগ বেল িবেবিচত হেব।

আেবদন এবং এর সােথ স

িকত সকল কাগজপ

sasgp.bg@asiafoundation.org
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নীেচর ইেমইল ঠকানায় পাঠােত হেব:

৫.

ক

ক

পযােলাচনা সং

বাছাই মানদ

া

তথ াবলী

:

এই তহিবেলর অধীেন া সকল ক ধারণাপ নীেচ িব ািরতভােব আেলািচত মূল ায়ন ম া ে র
িভি েত এক ট িবেশষ মূল ায়ন প ােনেলর (Technical Evaluation Panel) মাধ েম মূল ািয়ত ও বাছাই
করা হেব। এই ম া ে
যসব মানদ উে খ করা হেয়েছ তার মাধ েম ক ধারণাপে র ণগত মান
যাচাই ও এর অনুদান াি র সফলতা িন পণ করা হেব। এই মানদ
েলা এক ট আেরক টর সােথ
ওতে াতভােব জিড়ত এবং ধারণাপে র সামি ক ণগত মান িবচােরর
ে সামি কভােব িবেবচনা
তা ও খু টনা টর ওপর মেনােযােগর
করা হেব। ক আেবদন েলােক এর পিরপূণতা, সাম স তা,
িভি েত িবেবচনা করা হেব।

ধারণাপ






মূল ায়ন ম া

ক ধারণা ও ক পিরক নার ণগত মান (৫০ পেয় ): ক
াবনার সমস া
িচি তকরণ ব ব , ভি / িদকিনেদশনা (approach), ক পিরক নার অিভনব এবং বৃহৎ
িবষয় িভি ক লে র সােথ এটা কতটকু সাম স পূণ
কে র ল
অজেনর সামথ (২৫ পেয় ): কে র ল , উে শ , কায ম, আউটপুট ও
আউটকাম এক ট আেরক টর সােথ কতটকু সাম স পূণ ও যু
ািত ািনক রকড ও সাংগঠিনক স মতা (১৫ পেয় ): কে যসব ব
কাজ করেবন তা
দর যাগ তা/ ণগত মান এবং সংগঠেনর স মতার বয়ান
স দ/টাকার যথাযথ ব বহার (১০ পেয় ): আপনার ক িকভােব স দ/টাকার ব বহার
পিরক না করেব, কে র পণ মূল িনধারণ, মূল ‐সা য় এবং ক সংি
ব
েদর বতন‐
ভাতার সােথ এটা স িকত

পযােলাচনা ও িনবাচন








:

য়া:

াথিমক পযােয় িত ট আেবদনপ উপের বিণত সংগঠনসমূেহর যাগ তার মানদে র
আেলােক পযােলাচনা করা হেব (আেবদন পে
দ তেথ র সােথ এ ট স িকত) এবং
িবষয়ব র সােথ িমিলেয় িবেবচনা করা হেব। াথিমক পযােলাচনার পর যাগ তাস
আেবদনপ
েলা কািরগির মূল ায়ন প ােনেলর িবেশষ েদর কােছ পাঠােনা হেব
উপেরাি িখত ধারণাপ মূল ায়ন ম া ে র িভি েত কািরগির মূল ায়ন প ােনল বাছাইকৃত
আেবদনপ
েলা মূল ায়ন, ন র দান ও অ ািধকােরর িভি েত বাছাই করেব। যসব ধারণাপ
সবািধক ন র পােব স েলা অনুদােনর জন িনবািচত হেব
যিদ আপনার ধারণাপ অনুদান পাওয়ার জন িনবািচত হয়, তখন TAF ক উ য়ন কমশালায়
অংশ হেণর জন আপনার সংগঠেনর িতিনিধবৃ েক ( ক
ধান সহ) আম ণ জানােব।
পরীিব ণ ও মূল ায়ন কাঠােমা (M&E frameworks), িতেবদন দািখেলর েয়াজনীয় খু টনা ট,
িব ািরত বােজট ছাড়াও এই কমশালায় পিরপূণ ক
াবনা ণয়েনর িবষেয় আলাপ‐
আেলাচনা করা হেব
কমশালার পর সকল স াব সংগঠনেক িব ািরত ক
াবনা জমা িদেত হেব

8|Page





সংযু

িব ািরত ক
াবনা াি র পর, পিরপূণ মা ায় াক যাগ তা যাচাই (due diligence) এবং
বােজট িনেয় দর কষাকিষ হেব এবং তাৎ িণক ভােব অনুদান দােনর িচ ঠ (Letters of Grant)
দয়া হেব
সকল আেবদনকারীেক তােদর আেবদেনর সবেশষ অব া স েক িলিখতভােব জানােনা হেব।
এই সামি ক
য়া স
করেত ২ থেক ৩ মাস সময় লাগেব।

সমূহ

সংযু

১: আেবদন প

সংযু

২:

ক ধারনাপে র নমুনা

সংযু

৩:

ক বােজেটর নমুনা
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