িশ ণ মিডউল
জ ডার, অ ভুি করণ এবং অ াডেভােকিস
বাংলােদেশ ওয়াটারেশড
এই জ ডার,

কে র জ

অ ভুি করণ এবং অ াডেভােকিস ম া য়ালিট বাংলােদেশর

ভালা জলা হে , বাংলােদেশ ওয়াটারেশড কে র (নাগিরকেদর

ভালা

জলার

াপেট রিচত।

মতায়ন) ামীণ বা বায়ন অ ল। এই মিডউলিট

ইিট সশেন িবভ ঃ
১। জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক ওয়াটারেশড ক বা বায়েনর জ অ াডেভােকিস
কায ম েলার উ য়ন এবং পিরক না করা।
থম সশেনর উে
হেলা ওয়াটারেশড িসএসও ( শীল সমাজ সং া) সদ েদর িনেদশনা দান করা, য
‘িকভােব নীিতমালা ও আইনেক ভািবত করার জ জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক
অ াডেভােকিস, কােজর পিরক না এবং কৗশলসমূহ নকশা করা যেত পাের (পৃ া ২)।
২। ওয়াশ (পািন,
(পািন,

ািনেটশন এবং

া িবিধ) এবং আইডাি উআরএম (সমি ত পািন ব ব াপনা) সবােক ওয়াশ

ািনেটশন এবং া িবিধ) এবং আইডাি উআরএম (সমি ত পািন ব ব াপনা) জ ডার িতি য়াশীল এবং

সামািজক অ ভুি মূলক ওয়াশ এবং আইডাি উআরএম নীিত ও আইন ণয়ন করা।
ি তীয় সশনিটর উে
অ ভু

হেলা নীিতমালা ও আইনসমূেহ জ ডার িতি য়াশীলতা এবং সামািজক অ ভুি করণেক

করা এবং িসএসও সদ েদর িকছু ব বহািরক পরামশ দান করা (পৃ া ১৫)।

Gender and Water Alliance Bangladesh,
Hs 14A, Rd 2/2, Banani 1212 Dhaka
jokemuylwijk@chello.nl; khadiza.akter@gwapb.org; www.genderandwater.org

সশন ১:

জ ডার

িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক ওয়াটারেশড

বা বায়েনর জ
এই

ক

অ াডেভােকিস কায ম েলার উ য়ন ও পিরক না করা

সশন আপনােক িনেদশনা িদেব, িকভােব আপিন বা আপনার সংগঠন নীিত ও আইন

ভািবত করার জ

একিট

জ ডার

িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক

অ াডেভােকিস কায ম পিরচালনা করেত পােরন। িবেশষ কের, এিট আপনােক য য িবষেয়
িনেদশনা দান করেবঃ


আপনার টােগট

প এবং য জ ডার এবং সামািজক অ ভুি মূলক ই

েলােক

আপিন তুেল ধরেত চান তা িচি ত করা।


িবিভ িবষয় িবেবচনা কের,

কান িনিদ ল

অজন করার

অ াডেভােকিস কায েমর পদে প এবং প িত আপনার জ


ে

কান ধরেণর

েয়াজন তা িঠক করা।

িকভােব আপিন একিট অ াডেভােকিস পিরক না ণয়ন করেত পােরন।

িশ ার উে
এই মিডউল শেষ অংশ হণকারীরা একিট

জ ডার

িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস কায ম

পিরচালনার পিরক না ণয়ন করেত স ম হেব।
 নীিত

এবং আইনেক

ভািবত করেত জ ডার সংেবদনশীল অ াডেভােকিসর িবিভ

প িত জানেত পারেব।
 নীিত

এবং আইন ভািবত করার জ

একিট জ ডার অ াডেভােকিসর কৗশল িনধারণ

করেত পারেব।
সময় বরা ঃ ৪ ঘ া
জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক ওয়াটারেশড

ক

বা বায়েনর জ

কন আমােদর অ াডেভােকিস েয়াজন?
জ ডার সমতা এবং সামািজক অ ভুি করণ টকসই উ য়ন এবং ওয়াটারেশড
বা বায়েনর জ
উ য়ন

ক

সব একিট অপিরহায পূবশত; এবং সখােন জ ডার সমতা ( মতায়ন,

ায়িবচার, সাম ইত ািদ) অজেনর জ

মিডউলিট এিটও উে খ কের য,

িবিভ প িতর পেরখা দয়া হেয়েছ। এই

জ ডার সমতার

হলঃ
2

ে

ধান িট বাধা রেয়েছ। এ েলা

-

থমত,

জ ডার সংেবদনশীল নীিত এবং আইেনর অভাব; এবং

- ি তীয়ত,

এই ধরেণর নীিতমালা থাকেলও, নীিতমালা ও তার মাঠ পযােয় বা ব

েয়ােগর মােঝ একিট বড় ব বধান রেয়েছ।
এিট ধানত রাে র অ ীকােরর অভাব, এবং পিরক না, বা বায়ন ও পযেব েণ জ ডার
অ তার কারেণ হেয় থােক,
ব ি েদর

যা

িতিনিধে খুব সামা

অ াডেভােকিস সং া

শীল সমােজর অংশ হেণ ও সমােজ অন সর দেলর
েযাগ িদেয় থােক।

য সম কাজ শীল সমােজর িত সরকােরর জবাবিদিহতা বৃি কের

এবং নীিতমালা পিরক নায় এবং পযেব ণ
গা ীেক অ ভু

কের,

ি য়ায়

জ ডার সমতা িত ার

ে

কেহা ারেদর একিট ব াপকতর
স েলা রাজৈনিতক িত িত ও

িবিনেয়ােগর অভাব তুেল ধরায় এবং নীিতমালা গঠন এবং বা বায়েনর এক

ি য়া

তুেল ধরায় একিট ভােলা উপায়।
িশ কেদর জ

ধারণা এবং তথ

জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস িক?
জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিসেক সং ািয়ত করা যেত
পাের িবিভ কােজর ( জনসাধারেণর কােছ চার,

লিবং এবং িমিডয়ার মাধ েম

ভািবত

করা) বা বায়ন িহসােব, যা ানীয় ও জাতীয় নীিত েলার মেধ জ ডার সেচতনতা আনয়ন
করেত কাজ কের। উদাহরণ

প,

ওয়াটারেশড

কে র জ ,

সরকােরর ওয়াশ এবং

সমি ত পািন ব ব াপনা পিরক না, বা বায়ন ও িনরী েণর ি য়ায় অংশ হণ করা হেব
িসিভল সাসাইিট অগানাইেজশন (িসএসও) এর জ
অ াডেভােকিস কায েম িনি ত করা উিচত যন,
মেয়িশ ,

দির

পু ষ,

ু

একিট াসি ক অ াডেভােকিস লিবং।
অন সর দল েলা যমন নারী,

নৃেগা ী, আিদবাসী এবং

অ ািধকার েলার উপর যথাযথ মেনােযাগ

অ া েদর চািহদা ও

দান করা হয় এবং তােদর অথৈনিতক,

সামািজক, সাং ৃিতক, শারীিরক ও রাজৈনিতক অিধকার েলােক স ান দখােনা ও পিরপূণ
করা হয়।

3

জ ডার অ াডেভােকিস কায েমর ল
জ ডার

িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস আইন, নীিত এবং

ব বসািয়ক আচরেণর ভাবেক তুেল ধের।1 পাশাপািশ, দাির
পািন এবং বেন সমান অিধগম তা; খাদ এবং পুি
জনন া

অিধকার; কােজর উপযু

এবং বষম

িনরাপ ায় সমান অিধগম তা;

মজুরী; িনজ

খাদ িনরাপ াহীনতা,

যৗন ও

ান এবং অিধকােরর (নারীেদর িত

িবেশষ মেনােযাগ সহ) ীকৃিত, ইত ািদ ি য়ােক তুেল ধের। এিট
কাঠােমা েলা, যা দাির ,

াস; ভূিম,

ীকার কের য, িবদ মান

অপুি এবং জ ডার বষেম র কারন,

সখােন পিরবতন না আনেত পারেল কমসূচী/ কে র কােজর ভাব হেব সীিমত। এই থেক
বাঝা যায়

য, আপনার জ ডার সংেবদনশীল অ াডেভােকিস কােজর জ

আপিন কােক

টােগট করেবন স িবষেয় সতকতার সােথ িচ া এবং পিরক নার েয়াজন। এই জ - আপনার জ ডার অ াডেভােকিসর জ

কবল িবদ মান বষম সমূহ নয়, পাশাপািশ

আপিন যসকল জনগন ও সং ােক টােগট করেছন তােদর রাজৈনিতক
স েক

ধারণা থাকেত হেব।

- সকল পযােয় (পিরবার,
অথৈনিতক,

মতা ও ভাব

জাতীয় ও আ িলক) এবং িবিভ

রাজৈনিতক,

শারীিরক)

আপনার টােগট

বষেম র পিরিধ স েক অবগত তা জানেত হেব। এিট
সং ায় গৃহীত নীিত িস া েক

ে

(সামািজক,

প কতখািন জ ডার

বি ক, জাতীয় ও ানীয়

ভািবত করার বা পিরবতন করার জ

আপনার

অ াডেভােকিস কায মেক আরও কাযকর করেব।
- আপনার টােগট

েপর েযাগ এবং কতৃ স েক জানেত হেব এবং িবেবচনা করেত

হেব। অথাৎ আপিন য িবষেয়

চারািভযান চালাে ন তারা স িবষয় েলা িনেয়

পদে প িনেত স ম িকনা তা জানেত হেব।
- আপনার চারািভযােনর সময় িনধারণ িঠক আেছ িকনা দখেত মূল ায়ন করেত হেব।
এেত কের আপনার চারািভযান সবািধক দৃি আকষণ করেব।
অ াডেভােকিস কায েমর কার
লিবং (তদিবর) হে

রাজনীিতিবদ,

আ জািতক নতােদর মত িস া

ব বসািয়ক

ধান িনবাহী,

হণকারীেদর সরাসির

1

বা

ভািবত করার

ানীয়/জাতীয় ও
চ া করার একিট

ব বসািয়ক আচরণ ব বসািয়ক সামািজক দায়ব তা িহেসেবও পিরিচত, যা ব বসা ে নিতক
িবষয় েলার উপর দৃি পাত কের। এিট ব বসােক এমনভােব পিরচািলত হেত বাধ কের, যা সাধারণভােব
িনজ িত ােনর াথ এবং সমােজর াথ উভয়ই র া কের।

4

ি য়া। এটা উভয় হেত পােরঃ সরাসির এবং আ
িনধািরত সভার মাধ েম;
জািতসংঘ,
যমনিট,

অথবা পেরা ভােব

ইিসএসওিস,
িবিভ

ইউএনইিপ,

কেহা ারেদর

ািনকভােব যমনঃ িচিঠ লখা এবং

যমনঃ িবিভ

আ জািতক সে লন এবং

িসওিপএস ইত ািদর সভায় অংশ হণ করা।

ধান

প (উদাহরণ

প,

মজর দল

( ডি উএমিজ) কের থােক। লিবংেয়র মূল িভি

র হে

িবষেয় কথা বলা হেব পূেবই তার উপর একিট বাতা

ত করা। রাজনীিতিবদেদর সােথ িকভােব

আেলাচনা

করেবন

স

িবষেয় িব ািরত

তেথ র

িস া

নারী

জ

হণকারীেদর সােথ য

িনে া

িল িট

দখুনঃ

ht t p: / / www. aauw. or g/ r esour ce/ how- t o- hol d- a- meet i ngwi t h- your - el ect ed- of f i ci al s/
 যখন লিবং করা হেব, তখন আপনার কােজর একিট
একিট

উে ে র পাশাপািশ

ফলাফল থাকেত হেব যা আপিন অজন করেত চান। সইসােথ,

আপনার টােগট

ক

প এবং কন স িবশেয় আপনােক জানেত হেব; আপনার

কােজর পিরক না করার জ

িক িক স দ (সময়,

অথ,

জাট)

েয়াজন;

কােজর সময় কখন হেব ইত ািদ আপনােক িনধারণ করেত হেব।
 এিট িনি ত ক ন য আপনার তথ , উপা এবং পিরসংখ ান িনভরেযাগ এবং
জ ডার,

বয়স,

কের। কস

ণী,

ািডজ এর সােথ িবিভ ছিব বা িভিডও থাকেল,

পেক বাঝােনার জ
প,

আপনার টােগট

তা হেত পাের একিট শি শালী হািতয়ার। আপনােক

এসকল িবষয় ভালভােব
উদাহরণ

জািতগত অব ান আলাদা আলাদাভােব উপ াপন

ত করেত হেব এবং িলিপব

যখন আপিন নীিত

কের রাখেত হেব।

তকারকেদর সােথ

ুেল

া িবিধ

ব ব াপনা স িকত ওয়াশ সবার িবষেয় জবাবিদিহতা সংেশাধন করার লে
একিট লিবং সভা পিরক না করেছন,
আদম মািরেত পেত পােরনঃ

তখন আপিন এর সােথ স িকত তথ

িত জলা বা ইউিনয়েন উপযু

িবধা স িলত িবদ ালেয়র সংখ া,

ছেল এবং মেয়েদর জ

এর ব ব া স িলত িবদ ালেয়র সংখ া, মািসক

া

হাত ধায়ার
পৃথক শৗচাগার

ব ব াপনা স িলত

িবদ ালেয়র সংখ া ইত ািদ।
 গেবষক,

নারী সংগঠন,

উ য়ন সং া ইত ািদর সােথ যৗথভােব লিবং করেত

িনিদ িকছু সহেযাগী জাট িনবাচন করার জ
েয়াজন হেত পাের;
একিট সবস ত
ািবত িবক

এছাড়াও,

িতেবদন

িস া

আপনােক কৗশল অবল ন করার
হণকারীেদরেক

ত করেত হেব। খসড়া নীিত

েলার সােথ িববৃিত লখাও যুি যু
5

ভািবত করেত
ত করার

ে

হেব। আপনােদরেক একজন

' মুখপা ' ও সনা

করেত হেব য সভায় উপ াপনা করা এবং এই ধরেনর

সম া স েক আেলাচনা করায় দ তা স
এবং উদাহরেণর জ

। আপিন আেরা িব ািরত পদে প

জ ডার অ া ড ওয়াটার অ ালােয়

িল িট

(GWA) এর িন িলিখত

দখেত

পােরন:

ht t p: / / gender andwat er . or g/ en/ gwapr oduct s/ pol i cy
i nf l uenc i ng/ GWA_Adv ocacy_Manual . pdf / v i ew
কাে

চারািভযানঃ

কাে

চারািভযান হেলা জনসাধারণেক অ ভু

ি য়া এবং আপনার অব ােনর জ
জনসমােবশ েলােত ব ৃতা
অ াডেভােকিসর টােগট

দৃ মান সমথন জারদার করা। উদাহরণ

দান করা।

কাে

েপর ( উদাহরণ

চারািভযােনর

ধান ল

প রাজনীিতিবদেদর) কােছ ব

করার একিট
প, উ ু
হল আপনার
করা য, এই

অ াডেভােকিসর িবষয়িট এবং স িবষেয় আপনার অব ান স েক জনসাধারেনর সেচতনতা
এবং ব াপক সমথন রেয়েছ। উদাহরণ

প, যখন যখন নদীর পািন ােম েবশ করেব এবং

খােলর মাহনায় ুইস গট না থাকার কারেণ কৃিষ জিম ডুেব যােব,
বড় অংশ এিট ারা

িত

হেব। ব ি

তেব যিদ তারা একিট িনিদ সম ার জ
পারেব।
দৃি

কাে

একিট সফল

দির কৃষকেদর একিট

িহসােব, তােদর অেনক ভাব নাও থাকেত পাের,
একতাব হয় তেব তারা যেথ চাপ েয়াগ করেত

চারািভযান পিরচালনার জ

আকষণ করেত হেব; এবং আপনার উে

আপনােক সাধারণ জনগেণর

ও চািহদােক সফল করার জ

তােদর

মতামত ও আচরেণ পিরবতন আনেত হেব। এর মাধ েম আপিন তথাকিথত ‘সমি ত’ বা
'

মতায়ন' অ াডেভােকিস প িত েয়াগ করেত পারেবন।

জনগেণর মতামতেক

ভািবত করার জ ,

আপিন িমিডয়া এবং িব াপন,

জনসাধারেণর লখা ও িপিটশেন সবার া র নওয়া, বা জনগেণর পদে প

ঘাষণাপ 2 ,
হণ ইত ািদ

ব বহার করেত পােরন। আপিন য িবষেয়ই চারািভযান করেছন না কন, আপনার িনধািরত
িবষয় স েক আপনার অব ান ও িববৃিত শি শালী তথ ও

মাণ ারা সমিথত হওয়াটা

চারািভযােনর একিট মুখ িবষয়। আপনার দশকরা যন আপনার চারািভযান স েক সহেজ
জানেত পাের আপনােক সই ব ব া করেত হেব। উদাহরণ
একিট ছিব বা
2

এক

ঘাষণাপ

প, আপিন কান একিট লােগা,

মধারার অেনক েলা ছিব, এবং বাতার িডজাইন করেত পােরন। মেন রাখেবন

কান কাশ

চারািভযােনর িভি । এ আপনার চারািভযােনর বাতা েলার এক সংি

জনসাধারেণর কােছ সহজলভ , যা এক অব ানেক ব াখ া করার জন এক
আপনার চােরর উে শ , আপিন য সমস া তু েল ধরেছন, এবং তার
2007)।
6

প যা

এবং সাবজনীন ভাষা ব বহার কের। এ র উিচত
ািবত িবক েলােক তু েল ধরা (Wat er Ai d

য,

িতিট অ েল এবং দেশ িবিভ আইন এবং সাং ৃিতক আদশ রেয়েছ যা আপিন িকভােব

কাে

আপনার চারািভযান পিরচালনা কেরেছন সই িবষয়িটেক ভািবত করেব।
কাে

-

আপনার

চারািভযান পিরক না করার আেগ নারী ও পু েষর,

মেয়েদর িনিদ সামািজক-সাং ৃিতক অব া

ছেল ও

সহকাের পযােলাচনা করা দরকার।

পূববতী পদে প েলার বা বায়ন এবং আপনার পিরক না তির করার সময়, কান
িনিদ

াপেট আপনার

চারািভযান আইনত বা সাং ৃিতকভােব বা বায়ন করা

স ব িকনা তা আপনােক িবেবচনা করেত হেব। উদাহরণ

প,

যসকল দেশর

সাং ৃিতক ও ধমীয় রীিতনীিতেত বাইেরর কােজ নারীর অংশ হেণর সীমাব তা
রেয়েছ,
কাে

সে ে নারীেদরেক কাে

চারািভযােন আনা আপনার উিচত হেব না।

চারািভযােন সাং ৃিতক বা ধমীয় অস ানমূলক ব ব করা থেক আপনােক

িবরত থাকেত হেব, কারণ এিট স বত আপনার

চারেক বাধা

সাহায কারী িম পাবার পিরবেত আপনার শি শালী শ
ব াপক সামািজক সংহিত অজেনর

ে

ানীয় (ধমীয়) নতা এবং িস া
ওয়াটারএইেডর

করেব এবং

তির করেব। মােঝ মােঝ,

চারািভযােনর পিরক না স েক পূেবই
হণকারীেদর সেচতনতা বৃি

িনে া

করা জ রী।

িল িট

দখুন:

ht t p: / / www. wat er ai d. or g/ ~/ medi a/ Publ i cat i ons / adv oc
acy- s our cebook. ashx

,

এবং

AWI D:

ht t p: / / i knowpol i t i c s. or g/ s i t es/ def aul t / f i l es / f emi n
i st _advocacy _gui de_awi d_2. pdf
িমিডয়া কাজ বলেত বাঝায়,
এবং মতামত,
বলেত বাঝায়,

কান একিট সম া স েক জনসাধারেণর সেচতনতা বাড়ােনা,

মেনাভাব ও আচরণ পিরবতন করার জ

তথ এবং বাতা দান করা। এিট

চারািভযােনর িব াপন তির করা, ম াগািজেন িলফেলট

সরাসির তােদর িঠকানায় বাতা পাঠােনা, দয়াল িলখন ( ধুমা

কাশ করা,

যখােন এিট বআইিন নয়),

অথবা এমন ােন পা ার লাগােনা যখােন কাি ত দশকরা পৗঁছােব এবং দখেব। কা
অ াডেভােকিসর কােজ িমিডয়া

পূণ ভূিমকা পালন করেত পাের। টিলিভশন,

স এবং সামািজক যাগােযাগ মাধ ম (েফসবুক,
িস া

টুইটার,

হণকারীেদর কােছ পৗঁছােনার এবং ব াপকভােব জনমতেক

ইন া াম,

আবার আপনার অ াডেভােকিসর একিট

উিচত।

7

ভাবশালী ল

ইত ািদ)

ভািবত করার

দান কের। অতএব, আপনার অ াডেভােকিস কােজ িমিডয়ােক চােরর জ
িহেসেব,

রিডও,
েযাগ

একিট হািতয়ার

িহেসেবও ব বহার করা

অ াডেভােকিস কােজ িমিডয়া ব বহার করার সময়,
সখানকার সামািজক সাং ৃিতক
িমিডয়া ব বহার করেবন,
প,

াপট আপনােক িবেবচনা করেত হেব। আপিন কান

আপিন কান ধরেণর বাতা পৗছােত চান এবং কান ধরেণর

াতােদরেক আপিন ল
উদাহরণ

যখােন আপিন অ াডেভােকিস করেবন,

করেত চান,

সিটও আপনােক িবেবচনা করেত হেব।

অেনক ামীণ লােকর টিলিভশন দখার েযাগ নই, তেব তােদর কােছ

রিডও আেছ। ফল
পির ার পািনর

প,

যখন আপিন কান িকছুর উ িত সাধন করেত চাে ন,

যমন

েযােগর উপর একিট সেচতনতা বৃি র কমসূচী পিরক না কেরেছন,

সে ে আপনােক সিট রিডওেত স চার করেত হেব। এছাড়াও আপনার উিচত হেবঃ এমন
সময় বাতা েলা স চার করা যখন নারী-পু ষ, ছেল-েমেয়, িশ -বৃ , এবং অ া
যন স েলা নেত পাের;
এবং বাতা েলা হেব
এলাকায়,

সকেল

জ ডার সংেবদনশীল বাতা েলােক িবশদভােব ব াখ া করা;

ানীয় ভাষায়,

য ভাষায় সবেচেয় বিশ মা ষ কথা বেল। শ ের

অথবা যখােন অিধকাংশ লােকর ই টারেনট িবধা আেছ,

এবং জনসাধারেণর সেচতনতা বৃি র লে

সখােন ব ি গত

কান িনিদ বাতা, ছিব বা িভিডও ছিড়েয় িদেত

সামািজক মাধ ম (েফসবুক,
টুইটার,

ইন া াম

ইত ািদ) ব বহার করা আেরা
উপেযাগী হেব। িমিডয়ায়
জ ডার আেলাচনা স েক
আরও তেথ র জ
ফের

াবাল

কায়ািলশন কতৃক

পিরচািলত ' িমিডয়া

িনং

টুলিকট’

এ

GWA

ারা

িলিখত

' জ ডার

ইন

িমিডয়া' এ ভূিমকা নাটিট দখুন
িনভরেযাগ তথ সং হকরণ

(ht t p: / / gl obal f or est coal i t i on. or g/ women2030- medi at r ai ni ng- t ool ki t )।
িনে া

িল

েলা ও দখুন:

ht t p: / / www. wat er ai d. or g/ ~/ medi a/ Publ i cat i ons / adv ocacysour c ebook. ashx
ht t p: / / www. f ao. or g/ di mi t r a/ r esour ces- byt heme/ communi t y - r adi o- medi a/ en/
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 বাতা

ত করাঃ আপনার বাতা হল,

আপিন য পিরবতন আনেত চান তার

সারসংে প। আপনার গেবষণা এবং িতেবদেনর উপর িভি কের,
কাি ত দশকেদর সনা

কের,

আপিন আপনার যুি

এবং আপনার

দাড় করােত পােরন এবং

আপনার বাতা েলা সাজােত পােরন। পরবতীেত তথ সমূহ কানরকম পিরবতন না
কের, মূল মূল েবাধ েলােক বদল না কের, অথবা আপিন যােদর সােথ কাজ কেরন
তােদর ভাবমূিত ন না কের কাজ করেত হেব। আপনার
বাতািট উপ াপেনর সবেচেয়
ল

াতােদর কােছ আপনার মূল

েরাচনাশীল উপায়িট কী হেব স ব পাের িচ া ক ন।

করেত হেব তােদর কান তথ

েয়াজন এবং কান তথ তােদর েয়াজন নই?

িবেশষ কের, িক ধান পদে প আপিন তােদর জ

িনেবন? িক ধরেণর যাগােযাগ

মাধ ম আপনার বাতােক আেরা কাযকর করেব? উদাহরণ
চারািভযান,

প, একিট টুইটার

বা সরাসির বাসার িঠকানার তািলকা ধের ঘাষণাপ পাঠােনা,

বা

রিডও/েপা ার ারা জনগেণর কােছ স চার।
একিট

বাতা তির করেত আপিন িন িলিখত পরামশ েলা অ সরণ করেত পােরনঃ

 ক) বাতািট হেব আপিন য পিরবতন আনেত চান তার সংি
 খ) কন পিরবতন আনা

পূণ বাতািটেত তা অ ভু

প

থাকেব

 গ) বাতািটর সম ািট স েক জােন না এমন কউও যন বুঝেত পাের
 ঘ) বাতািট হেব সংি

এবং জারােলা,

ধুমা এক বা িট বাক ; উদাহরণ

যিদ আপনার অ াডেভােকিস কােজর উে

হয় নারী, পু ষ,

প,

মেয়িশ , বালক

ও কিমউিনিট িভি ক সং ােক

মতায়ন করা যােত কের তারা নদী-ভা ন ও কৃিষ জিমর

জলাব তা দূরীকরেণর জ

তােদর

চারািভযান

ানীয় সরকারেক অবিহত করেত

কাে

করেত পাের, তাহেল বাতািট হেত পাের এইরকমঃ “কৃিষ আমােদর

জীিবকা এবং খাদ িনরাপ ার জ

পূণ, আমরা আমােদর কৃিষ জিমেত

জলাব তা চাই না”।
 ঙ) বৃহৎ পিরসের চারািভযান
জ

করার আেগ, আপনার বাতা েলােক পরী া করার

ানীয় নারী ও পু েষর সােথ স েলা িনেয় কথা বলা এবং তােদর

িতি য়া

জানেত চাওয়া যুি যু ।
 চ)

( দখুন:

এফএও:

ht t p: / / www. f ao. or g/ el ear ni ng/ #/ el c / en/ cour se/ FG)
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আমােক কান ধরেণর অ াডেভােকিস করেত হেব?
 আপিন আপনার অ াডেভােকিস কােজর ল
করেত পােরন। উদাহরণ

অ যায়ী,

িবিভ

ের অ াডেভােকিস

প, আপিন ানীয় বা াম পযােয় নারীেদর বা দির েদর

পািন ও া ব ব ার েযাগ বাড়ােত একিট চারািভযান করেত পােরন; িক যখন
আপিন খয়াল কেরন য পািন ও া ব ব ার সম া সম
সম া,

তখন আপিন জাতীয় পযােয় এই

পােরন, এমনিক আ জািতক পযােয়র

দেশর জ ই একিট বড়

চারািভযানিট স

কেহা ারেদর অ ভু

করেত

করার চ া করেত

পােরন। কৗশলগত কারেণ এবং আপনার িত ােনর কােজর মানদে র উপর িনভর
কের, আপিন একািধক ের অ াডেভােকিস কাজ েলােক উি ত করেত পােরন। িবিভ
েরর অ াডেভােকিসর জ

িবিভ

ের কাজ করা

সম য় এবং যাগােযােগর েয়াজন হয়। এিটও
আ

ািনক (সদ

হওয়া) িকংবা অনা

কেহা ার েলার মেধ ভাল
পূণ য,

ানীয় সং া েলা িবিভ

ািনক (েমইল িবিনমেয়র মাধ েম) ে জাতীয়

ও আ জািতক নটওয়ােকর সােথ সংযু

থাকেব। উদাহরণ

প,

বাংলােদেশর

অেনক ানীয় এনিজও, তৃণমূল সংগঠন এবং িবিভ গেবষণা িত ান জ ডার এ ড
ওয়াটার এলােয়

(িজডি উএ) এর সদ , যা জ ডার সমতা অজেনর লে

ের পিরবতেনর জ
এবং আ ঃস ক

িবিভ

অ াডেভােকিস কায ম পিরচালনা কের। এই ধরেণর নটওয়াক
পূণ,

কারন তারা ধুমা অ াডেভােকিস কােজর বধতা ও

াসি কতা বৃি কের না, তারা এিটেক সি য়ও কের। যমনঃ
- িবিভ
সে

ের ( ানীয়, জাতীয়, আ িলক ও বি ক) এবং অ া
মেধ

পূণ সহায়তা

দান যমনঃ ইউএন-ওেমন,

নটওয়ােকর
িসএসডি উ,

ইউএন- এনভায়রনেম ট, ইউএনইএ ইত ািদ।
- িবিভ

েরর দশকেদরেক ল

কের সকেলর সাধারণ আ েহর িবষেয়

সহেযাগীেদর সােথ যৗথ গেবষণা।
- সাধারণ ল

অজন যমন জ ডার বােজট এবং জ ডার সংেবদনশীল নীিত

ণয়েন সহেযািগতামূলক কাজ।
- আ জািতক নীিত সে লেনর জ


যৗথ

িত।

আপিন িবিভ প িত ব বহার কের অ াডেভােকিস কায ম পিরচালনা করেত পােরন,

যােদর

িতিটর িনিদ

উে

পা রমূলক অ াডেভােকিসর জ

থাকেব। এ েলা পর

র স কযু

একসে ব বহার করা যেত পাের।
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এবং একিট

অ াডেভােকিস কায েমর প িতসমূহ
নীিত পযেব ণ এবং সরকােরর দায়ব তা জ

অ াডেভােকিসঃ

নীিতমালা স িকত কাযকির অ াডেভােকিসর

েচ া েলা

নীিতমালা েলার বা বায়ন এবং কাযকািরতার পযেব ণ,

হয় ইিতমেধ ই

ত

িনরী ণ এবং িতেবদন িদেয়,

যা িকনা টকসই উ য়ন অভী ৬ সহ, সভুল টকসই উ য়ন অভীে র, ছায়া িতেবদন ( াডও
িরেপাট) িকংবা

ােসবী জাতীয় পযােলাচনা ি য়ার মতই। সরকার ও গণসং া, িবেশষত

গণতাি ক সমােজ,

সমােলাচনামূলক

িতেবদন েলার

িত সংেবদনশীল,

যখন এ েলা দৃঢ় মাণ এবং িবে ষেণর উপর িভি কের িব াসেযাগ সূ

িবেশষ কের

থেক আেস এবং

ব াপকভােব কািশত হয় এবং চািরত হয়। একিট সফল নীিত পযেব ণ এবং জনসাধারেণর
জবাবিদিহতামূলক অ াডেভােকিস করার জ

আপনার িট িবষয় জ রীঃ ১) িনভরেযাগ এবং

মাণ-িভি ক তথ , এবং ২) তথ সং হ,

িতেবদন লখা, এবং অ াডেভােকিস ি য়ায়,

িত

জনসাধারন,

অংশীদার এবং

শীল সমাজ বা কিমউিনিট িভি ক সং ার েলার

িনেজেদর অংশ হণ ও তােদর নটওয়াক েলার অ ভু করণ। অ াডেভােকিস ি য়ায় একিট
কাজিট

েয়াজন য ,

থাকেব,

এবং তারা অ াডেভােকিস কােজ অংশ হণ করেত স ম হেব। এই কারেণই িকছু

অ াডেভােকিস কাজ

কেহা ার েলা তােদর অিধকার স েক অবগত এবং সেচতন

িত

মা েষর

মতায়েনর3 উপর জার দয়।

পিলিস অ াডেভােকিস িবষেয় সহায়তার জ ,
পযােলাচনা ি য়ার উপর নারী মজর

উদাহরণ

প,

ােসবী জাতীয়

েপর িনেদিশকা দখুন:

ht t p: / / www. womenmaj or gr oup. or g/ wpcont ent / upl oads / 2017/ 05/ WMG_I nf o_Not e_Fi nal _2017. pdf
নারীর

মতায়েনর জ

নারীর

মতায়েনর জ

কা ন েলােক

অ াডেভােকিসঃ
অ াডেভােকিস সাধারণত সইসকল নীিতমালা ও

ভািবত করার উপর জারদার কের য েলা নারী ও মেয়েদরেক তােদর

মানবািধকার েলােক অজেন িবিভ
অথৈনিতক,
3

ানীয় িনয়ম

শারীিরক,

রকম (সাং ৃিতক,

ইত ািদ) বাধা দান কের। উদাহরণ

মতায়ন হে পিরবতন করার এক

িশ াগত,
প,

রাজৈনিতক,

বাংলােদেশর একিট

ি য়া যা মানু ষেক স ম কের অিভমত িদেত এবং স ম কের অিভমত েলােক

আকাি ত কম এবং ফলাফেল পা র করেত। এই ধারণা অনু যায়ী, মানু ষ িনেজ তার িনেজর জীবনেক িনয় ণ কের, িনেজেদর
অব ান উ িত কের, িনেজর কমসূ চী িনধারণ কের, দ তা লাভ কের, িনেজেদর উপর আ া গেড় তােল, সমস ার সমাধান
কের, এবং আ িনভরশীলতা অজন কের।
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নারী সংগঠন দেশর দি ণা েলর একিট চর এলাকা পিরদশন কের যখােন কান া েসবার
ব ব া নই4 , এবং সখানকার নারীেদর অব ান, মাতৃমৃতু র হার, বাল িববাহ, ইত ািদ স েক
তথ সং হ কের। পরবতীেত, এই তথ েলা ানীয় কতৃপ , হাসপাতােলর শাসন, িসিভল
সাজন,

জলা পযােয়র পিরবার পিরক না িবভােগর সহকারী পিরচালক, এবং উপেজলা

পযােয়র া

ও পিরবার পিরক না কমকতার সােথ চর এলাকায় া

লিবং করার

ে

হণকারীেদরেক স

মাণ িহেসেব ব বহার করা হয়। দৃঢ়

মাণ থাকার কারেণ তারা িস া

করেত পেরেছ এবং া েসবা বৃি

বড়েছ,

হেয়েছ, এবং নারীরা কথা বলেত এবং তােদর েয়াজেনর জ
একিট শি শালী ভাব িছল তােদর

সবা উ িতর জ
নারীর অব ান উ ত

লিব করেত িশেখেছ, যার

মতায়েনর উপর। তাই এটা বলা যায় য, এই

ে

একিট জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস করা হেয়িছল।
জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক সমি ত অ াডেভােকিসঃ
জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক সমি ত অ াডেভােকিসর
বি ত এবং

াি ক জনেগা ীর (নারীেদর দল এবং আে ালন,

আিদবাসী জনেগা ী ইত ািদ)

মতায়নই নয়, বরং অ া

ল

কবল

দির কৃষকেদর সংগঠন,
কেহা ারেদর অ ভু

করা

যােত তারা এই বি ত এবং াি ক জনেগা ী েলােক তােদর িনজ চািহদা ও আকা া েলা
কাশ করেত স ম করেত পাের। এেত কের তারা িস া

হণ এবং নীিতমালা

ফলেত পারেব যা তােদর িনেজেদর বতমান এবং ভিব ৎ পিরি িতেক

েত ভাব

ভাবাি ত কর ব।

জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক সমি ত অ াডেভােকিস ানীয় নতৃবৃে র
ই া ও িত িতর উপর িনভরশীল। এছাড়াও, নারীর িব ে
িনেজেদর পে
করার

ে

মত

কােশর

মতার িব ে

তােদর দ তা ও

কাযকলােপর ফল

প,

বষম সৃি কের ও নারীেদর

কাজ কের এমন কাঠােমাগত বাধাসমূহ দূর

মতার উপর িনভর কের। এই ধরেনর অ াডেভােকিস

ও দীঘেময়াদী কৗশল ণয়ন,

কৗশল ণয়নকারীেদর জাট

গঠন, সংগ এবং অংশীদাির গেড় তালা, এবং ‘ বাতল নকস' , যা পিরবতেন বাঁধা দয়
তা িচি ত করা, এবং সইসােথ অ েদর কাছ থেক

রণা লাভ করা সহজ হয়।

অ াডেভােকিস পিরক না এবং সংহিত
অ াডেভােকিস পিরক নার নীিত েলা অ
উে

,

ল

য কানও কমসূচী পিরক নার অ

, অ াডেভােকিস কায ম, এবং িনরী ণ ও মূল ায়ন

4

প। আপনার
ি য়া স েক

https://arrow.org.my/wp-content/uploads/2018/10/accessible%20pdf-5548/index.pdf.
নারীপ সং ার এক গ যা কািশত হেয়িছল এ রা কাশণা থেক।
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আপনােক অবগত হেত হেব। কারন জ ডার সংেবদনশীল অ াডেভােকিসেত অেনক সময়
অত

সংেবদনশীল িবষয় েলা অ ভু

কেহা ারেদর িনজ
অ াডেভােকিস চ

করা হয়,

যখােন জিড়ত থােক িবিভ

াথ এবং রাজৈনিতক আেলাচ সূিচ। এে ে

ধােপ ধােপ অ সরণ করা হেল আপনার জ

িন িলিখত

উপকারী হেত পাের (িচ ১

দখুন) ধাপ েলা হে ঃ
১) সম া এবং সম া সমাধােনর কৗশলসমূহ িচি ত করা,
২) অ াডেভােকিস কাজ েলােক একিট পিরক নার মেধ কাঠােমাব করা,
৩) অ াডেভােকিস কাজ েলােক বা বায়ন করা, এবং
৪) িনরী ণ ও মূল ায়ন পিরক না ণয়ন করা (িচ
এই সব েলা ধাপই িমথি

দখুন ১) ।

য় (এেক অপেরর উপর িনভরশীল) এবং চে র ধাপ েলার

অ গিতর সােথ সােথ কােজর সম েয়রও েয়াজন হেব।

সম া িচি তকরণ,

কৗশলসমূহ, এবং াথিমক পদে পসমূহঃ

আপনার অ াডেভােকিস কাজেক সফল করার জ

িন িলিখত পদে প েলা আপিন আগাম

বা বায়ন করেত পােরন।
ক) সম া িচি তকরনঃ এই ধাপিট অ াডেভােকিস সম া স িকত িকছু
উদাহরণ

প,

িদেয়

হয়।

জ ডার এবং সামািজক অ ভুি করণ স িকত কান সম ািট তুেল ধরেত

চান/সমাধান করা যায়? এটা কন

পূণ এবং কার জ ? এিট গেবষণার মাধ েম উে িখত

হেত পাের; এিট তৃণমূল সংগঠন (নারী সংগঠন), বা একিট িনিদ টােগট

েপর দািব িহসােব

কািশত হেত পাের; অথবা এিটর একিট আদশ িভি থাকেত পাের; অথবা অ

কাথাও

কান একিট ভাল চচার সে তুলনা ারা িচি ত করা যেত পাের। এই সম ার সে স িকত
কান নীিতমালা িক আেছ? িবদ মান কান কান নীিতমালা এই সম ািটেক ভািবত কের?
এই সম ািটর িক কান িনিদ
িভ ভােব

িত

জ ডার িদক আেছ, এবং এিট িক পু ষেদর এবং নারীেদর

কের?

খ) িবদ মান নীিতমালার অব া সনা করনঃ এই ধাপিট িবদ মান
রাজৈনিতক িত ান েলার একিট জ ডার অিডেটর মাধ েম

াসি ক নীিতমালা এবং

হয়, য েলা জ ডার, ওয়াশ

এবং সমি ত পািন ব ব াপনার সােথ স িকত। িক িক নীিতমালা ইিতমেধ আেছ? এই
নীিতমালা েলা িকভােব বতমান আইন এবং িবধান েলােক িতফিলত কের িকংবা কের না?
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নীিতমালায় িক ধরেণর পিরবতন উ িতসাধন করেত পাের? এইসব নীিতমালা েলার জ
দািয়

া ? নীিতমালা েলা থেক ক উপকৃত হয়? সবেচেয় াসি ক আ জািতক চুি

বাধ বাধকতা, আইন এবং মানদ (েযমন CEDAW) এর িত সেচতন থাকা খুবই

ক
েলার
পূণ।

যিদ নীিত েলা ইিতমেধ ই জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক হয়, তাহেল
দখেত হেব তােদর বা বায়নেক িকভােব উৎসািহত করা উিচত,

এবং সজ

ক দািয়

া

হওয়া উিচত।
গ) অ াডেভােকিসর ল

সমূহ এবং প িত েলা িনধারণঃ াথিমক পযােয়,

অ াডেভােকিস উেদ ােগর ল

ািবত জ ডার

এবং প িত িনধারণ করা একিট সহায়ক কাজ হেত পাের।

উেদ াগ সফল হেল িক ইিতবাচক পিরবতন আশা করা যেত পাের? এই উেদ াগ িক সকেলর
• িনরী ণ এবং
মূল ায়ন করা

• সম ার িবষয়ব এবং
কৗশলসমূহ িচি ত করা
কায ম েলার
পেরখা তির করা,
সূচক েলার
পযােলাচনা করা,
ফলাফল রকড করা,
এবং ভাব মূল ায়ন
করা।

সম ার িবষয়,
নীিতমালার অব া
নিথভু করা, উে
,
কৗশল ও ল
িনধারণ, এবং জাট
তির করা।

লিবং, চারািভযান,
এবং চােরর কাজ।

িনধািরত উে
,
ল , কায ম, সূচক,
সময়, দািয় এবং
স দ ব ন।

• অ াডেভােকিস
কায ম পিরচালনা
করা

জ

• অ াডেভােকিস পিরক না
কাঠােমাব করা

তেথ র াপ তা বা কথা বলার েযাগেক উ ত কের, অথবা যােদর কথা শানা হয়না বা

যােদর

মতা নই তােদরেক শি শালী কের? এটা িক নীিতমালা স িকত সংলােপ অংশ

িনেত নারীেদর বা িবধাবি ত মা ষেদর দ তা বৃি েত অবদান রাখেব? এটা িক এই সকল
িবষেয় অবদান রাখেব? অথবা, িবিভ

েরর উ য়েনর ল

রাখেব? এই উেদ ােগর াথিমক িবধােভাগী ক হেব?
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েলােক িব ৃত করেত অবদান

িচ ১: অ াডেভােকিস চ
ঘ) পরামশ করা এবং িম েদর সােথ জাট গঠন করাঃ জাট গঠন করা এবং িম েদর সােথ
স ক গেড় তালা যেকানও সফল অ াডেভােকিস েচ ার জ
েরই

অপিরহায এবং এিট াথিমক

হওয়া উিচত। এর একিট উদাহরণ হে , ভালায় ওয়াটারেশড কে র জ

গঠন

করা িসএসওঃ পািন ব ব াপনা নাগিরক কিমিট এবং এনিজও নটওয়াক, যারা অিধক সংখ ক
নারী এবং াি ক জনেগা ীেদর িতিনিধেদরেক সদ

িহেসেব অ ভু

করেছ। এর মাধ েম,

িবিভ ধরেণর মা ষেক িনেয় জাট গেড় উঠেছ।

ভালার

ানীয় িসএসও, যা গঠন করা হেয়েছ অ ভুি করণমূলক অ াডেভােকিস করার জন , এবং জ ার ও

অ ভুি করণ িবষেয়

ঙ)

িত ান,

িশ ষণ

অংশীদাির

দােনর জ

।

বা জােটর িব াসেযাগ তাঃ কান একিট িনিদ

সামািজক অ ভুি মূলক সম া িনেয় অ াডেভােকিস কের সফল হবার জ

জ ডার এবং

একিট ধান শত

হে

িত ান, অংশীদাির , বা জােটর িব াসেযাগ তা। যারা উপকৃত হেব বেল আশা করা

হে

তােদর পে

কথা বলার জ

অ াডেভােকিস করার জ

এর িক কান িনেদশনা আেছ?

এিটর িক িবেশষ দ তা আেছ? িস া

হণকারীেদর উপর এিটর

িক কান ভাব আেছ? এিটর অ াডেভােকিসেত সহায়তা করার জ
বা উপা
( উদাহরণ

আেছ িক?
প,

উদাহরণ হে ,

সম ািট িনেয়

সমথনেযাগ কান তথ

উেদ ােগর িব াসেযাগ তা জারদার করেত িক করা যেত পাের

আরও গেবষণা এবং পরামশ,

ভাল জাট গঠন)? এই স েক একিট

কান এলাকায় রাসায়িনক দূষেণর পর মািট ও পািন দূষেণর মা া এবং

সখােন িক ধরেনর রাগ সৃি হে

তার উপর আপনার বা আপনার অংশীদারেদর একিট

গেবষণা করার েয়াজন হেত পাের। এিট িকভােব নারী, পু ষ এবং িশ েদর, দির এবং
ভাল অব াধারীেদর িভ ভােব

িত

কের?
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এখন,

আপনার অংশীদার সং া

(উদাহরণ
পার

প একিট িব িবদ ালয়) িক নতুন রাগ এবং খাদ ও পািন দূষেণর মেধ

িরক স ক াপন করেত স ম?

ানীয় নারী ও পু ষেদর

ান ও অিভ তা িক

মূল ািয়ত হেয়িছল?
চ) ল

িচি তকরনঃ উপের উে িখত াথিমক পদে প েলা িবেবচনা কের, একিট িনিদ

সম ার সােথ জিড়তেদর আপিন কীভােব ল
পােরন। উদাহরণ
ভাব এবং
স

প, আপিন ল

মতা আেছ।

করেত পােরন তার উপর দৃি পাত করেত

করেত পােরন িবিভ

নতােদর, যােদর রাজৈনিতক

ত ািশত পিরবতন আনেত আপিন িকভােব তােদর

ভািবত বা

করেবন? তারা এ িবষেয় িক জােনন? এ িবষেয় তােদর মেনাভাব িক? তারা আসেল

কান িবষেয় আ হী?
ভাব বা

ক তােদরেক

ভািবত করেত পাের? এ িবষেয় তােদর িক ধরেণর

মতা আেছ? যসকল নারী ও পু ষ তােদর সম ার কথা বলেত পােরনা, আমরা

িকভােব ভােলাভােব তােদর িতিনিধ করেত পাির? আমরা িক ব াখ া করেত পাির িকভােব
িস া

হণকারীরা িনেজরাও উপকৃত হেব যিদ তারা এসকল িপিছেয় থাকা মা ষেদর পে

কাজ কের?
ছ) স দঃ সবেশেষ,

এবং আপনার পিরক না তির করার আেগ,

আপনার িক ধরেণর

স েদর বে াব আেছ তা িবেবচনা করা উিচত। একিট অ াডেভােকিস কাজ পিরচালনার জ
আপনার সং ার েয়াজনীয় আিথক ও মানব স দ আেছ িক? উদাহরণ
কােজর অংশ িহেসেব তহিবল বৃি িকংবা অিতির
স দ িবে ষণ

স দ সং হ করার েয়াজন হেত পাের।

হওয়ার পের, আপনার সং ার িবদ মান দ তার পযােলাচনা, আপনার

সহেযাগীেদর মধ থেক াসি ক
িনধািরত

প, অ াডেভােকিস

ান এবং অিভ তা সমৃ ব ি েদর অ স ান, আপনার

াতােদর মেধ আপনার অংশীদারেদর খ ািত িবে ষণ, ইত ািদ করেত হেত পাের।

একবার আপিন অভী ,

উে

কাি ত ফলাফল অজেনর জ

এবং পূেবর িবিভ পদে প েলা িনধারণ কের ফলেল,
অ াডেভােকিস কায ম েলােক শৃ লাপূণভােব সাজােনা

পূণ। এে ে সময়সীমা এবং কােজর ধারাবািহকতার

মও অ ভু

থাকেব। মিডউেলর

পরবতী ভাগ আপনােক জানােব িকভােব অ াডেভােকিস কােজর পিরক না
এবং সজ

আপনার িক িক স েদর েয়াজন হেব।

পিরক না ণয়ন করাঃ
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ণয়ন করেবন

পিরক না

ণয়ন করার একিট বা ব উপায় হল অ াডেভােকিসর উে

কায ম েলােক অ ভু

কের একিট যৗি ক কাঠােমা তির করা,

বা বায়েনর উপায় ( কান কােজর জ
কােজর অ গিত পিরমােপর জ
পিরক নার জ

ক দািয়

, ল

, এবং

যখােন পিরক না

া ও কান কান স দ রেয়েছ) , এবং

িনরী ণ ও পিরমাপ সূচেকর উে খ থােক। অ াডেভােকিস

একিট যৗি ক কাঠােমা তির করার

ে িনধািরত

াতা ও

পূণ

কমীেদর ( ানীয় নতা, নারীেদর সং া, যুব সংগঠন, ইত ািদ) অংশ হণ অপিরহায।
উদাহরণ

প, যখন আপিন বাংলােদেশর ভালা জলার

ােম5 বসবাসকারী মা ষেদর,

যােদর টয়েলেটর অব া খুবই খারাপ এবং িনরাপদ পািনর উৎস অেনক দূের, তােদর ওয়াশ
সবা বৃি র জ

অ াডেভােকিস করেবন, তখন আপনার যৗি ক কাঠােমািট দখেত কমন

হেত পাের তা নীেচ ১নং টিবেল দখােনা হল। আপনার এিট িনি ত করা উিচত য, আপনার
কম পিরক নািটেত েয়াজনীয় পিরবতন করার জ

যেথ নমনীয়। আপনার পিরক নার

পযায় িমক পযােলাচনা এবং আ বাচক িশ া আপনােক সহায়তা করেব কাজ িগত করেত
এবং মূল ায়ন করেত য অব া অ যায়ী আপনার পিরক নায় কান পিরবতন আনা েয়াজন
িকনা। পযায় িমক মূল ায়ন করা উিচত সবািধক

াসি ক

কেহা ারেদর সি য়

অংশ হেণর মাধ েম।

াম হে
স সকল মানুষেদর জন সরকার কতৃ ক বরা কৃ ত ান, যােদর বসবাস করার
কানও ঘরবািড় নই। সাধারণত
ােম বসবাস কের এমন ব ি , যারা নদী ভা েন, বা
কানও ব াপক দুেযােগ তােদর জিম হািরেয়েছ।
ােম, সরকার এই লােকেদর জন িকছু ছাট
ছাট বািড় তির কের, এবং ানীয় ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারপারসনেক িকছু টাকা িদেয় তারা
বািড় েলার মািলকানা লাভ কের। িনিদ সমেয়র জন সই ঘর েলােত বাস করার জন তারা
5

এক

িনব ন কাগজও পায়।
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সারিণ ১: অ াডেভােকিস পিরক নার জ
উে

টােগট

প

কায ম

যৗি ক কাঠােমার একিট উদাহরণ
ফলাফল

সময়সীমা

দািয়

া

স দ

িনেদশক
বাংলােদেশ
র,

ানীয়

ভালা ইউিনয়ন

জলার
াম ল
◌ােত

পিরষেদর

সেচতনতা
বৃি

জ

সভা

চয়ারপারস

ােম
বসবাসরত

২

বছেরর সেচতনতা

মেধ

পিরষেদর

সকল লাক

স মতা

ওয়াশ

বৃি ,

নগন*

িবধা েলা

ওয়াশ

বৃি ,

িস

িবধা েলা

এবং বােজট,

উ তক ন

সং া

সং া
েকৗশল

◌ােত

ােমর

অিধদ র

ওয়াশ

অিধবাসীেদ

(িডিপএইচই
)

িবধা েলা
র

র

কাে
◌র

ওয়াশ বছেরর

অব া,

িবধা েলা

অ াডেভােক

িনি ত কের

মেধ

(েপৗরসভা)

নামধ

চারািভযান সং া

িনজ

এবং

এবং অংশীদার

১ অংশীদারগ
ণ

ানীয়

কােজ সরকাির

নামধ
াম ল নীিতমালা যা

জ ডার

অ াডেভােক

পােব

জন া

ইউিনয়ন

সং ার
িবেশষ গণ
,
অংশীদারেদ

িস

র সােথ সহ-

গেবষণা,

অথায়ন

ও

কাে
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চারািভযান
সং া তথ
িলিপব
করা
িসিভল

লিবং,

ইউিনয়ন

২

সাসাইিট

িমিডয়া

পিরষেদর

মেধ

অগানাইেজ

কাজ,

ওয়াশ

শন

িরেপাট জমা বােজেট

(িসএসও)

দয়া

বছেরর

নামধ
সং া

সরকাির
এবং বােজট;

অংশীদারগ
ণ

নামধ
সং া

বরাে র

এবং

পিরমাণ;

অংশীদারেদ

এবং

র
াম ল

িবেশষ গণ

◌ােত
নল প এবং
ািনটাির
ল াি ন
াপেনর
সংখ া

* এই

ে ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারপারসনেদর িতই ল

ানীয় সরকােরর কতৃপ , এবং
েয়াজনীয় উপাদান িলর জ

এবং

করা হয়, কারণ তারাই হে ন

ানীয় স দ েলার (নল প,

শৗচাগার এবং অ া

বরা কৃত বােজট) াপ তার িবষেয় িস া

নয়ার

মতা ও

কতৃ তােদর রেয়েছ। এছাড়াও, তারা িনি ত করেত পাের য ানীয় মা েষর আচরণ এবং
ত াশা তােদর সািবক গতা গিতক িনয়েমর সে স িতপূণ হয় (েজ ডার এবং জ িভি ক)।
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারপারসনগন জ ডার সমতা এবং সামািজক অ ভুি করণ িনি ত
করেত পিরবতন আনয়েণর মূল িতিনিধ হেত পাের।
অ াডেভােকিস কায ম পিরচালনা করাঃ
এিট অ াডেভােকিস পিরক নার সবেচেয় চ ােলি ং, িক

পূণ অংশ। তেব এই পযােয়

এেস খুবই সতক থাকেত হেব কারণ কায ম েলা পিরক না অ সাের নাও হেত পাের,
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িবেশষ কের যখন অ াডেভােকিস কায ম েলা হয়
সংেবদনশীল িবষয় িনেয়,
অিধবাসীেদর জ
ু লাক,

যমন মেয়েদর জ

কান

জ ডার স িকত একিট

মািসক বা ব টয়েলট,

টয়েলট, অথবা বেদ জনেগা ীর জ

ােমর

টয়েলট। এটা হেত পাের য, িকছু

যারা আপনার অ াডেভােকিস কােজর িব ে ,

তারা আপনার অ াডেভােকিস

কায েম ব ঘাত ঘটােত বা কােজর অপ চার করার চ া করেব। সজ

িনভরেযাগ

মাণ-

িভি ক তথ থাকা এবং িবিভ অংশীদারেদর সােথ দৃঢ় স ক াপন করা জ রী।
অ াডেভােকিস কােজর িনরী ণ ও মূল ায়ন
থেকই িনরী ণ ও মূল ায়ন আপনার জ ডার অ াডেভােকিস কােজর পিরক নার কে
থাকেত হেব। এিট আপিন যােদরেক িনেয় অ াডেভােকিস কাজ করেবন, তােদর িচ াভাবনা
এবং আচরণ পিরবতেনর পিরমাপক। যেহতু অ াডেভােকিস কাজ সাধারণত একািধক
নটওয়াক এবং জােটর সােথ জিড়ত থােক, এবং এর পিরবতেনর পথ িবিভ (অভ রীণ ও
বিহরাগত) কারণ ও বাঁধা ারা ভািবত হেত পাের,
সহজ নয়। উপর ,

এর িনরী ণ ি য়া পিরচালনা করা

জ ডার অ াডেভােকিস অেনক সময়ই একিট দীঘেময়াদী ি য়া এবং

পিরবতন হেবই িকনা সটা অিনি ত। অ াডেভােকিস কােজর িনরী ণ বলেত বাঝায়ঃ আপিন
যসব স দ বা
উদাহরণ

েচ া কােজ লাগাে ন এবং য কাজ েলা করেছন তা তুেল ধরা।

প, লিবং এর জ

পরামশমূলক কােজর জ

তকৃত আপনার পিরক নার সংখ া, জ ডার গেবষণা বা
তকৃত আপনার শতাবলীর সংখ া, আপনার

সংখ া, কিমিটেত নারী সদসশর সংখ া,
িনরসেনর জ

ভূিম, পািন,

িশ ণ সশেনর (উদাহরণ

ািনেটশন,

প,

িরত িচিঠর
ুধা ও দাির

উপকরণ, আলাদা সবায় নারীেদর

েয়াজনীয়তা স েক সেচতনতা বাড়ােত এবং তােদর

েযােগর

মতায়ন িনি ত করেত) সংখ া,

অ ি ত সভার সংখ া ইত ািদ।
- আপনার অ াডেভােকিস কােজর তাৎ িণক ফলাফল বা পিরনিত রকড করা যমনঃ
আপনার ই-েমইল েলার
থেক তথ চাওয়া,

িতি য়া, আপনার

িতেবদন

সভা েলার আেলাচনার সংি

চারািভযােনর িবষেয় আপনার কাছ

ত বা কাশ করা, নতুন চুি
িববরণ, সংবাদপে

এবং নীিতমালা,

কািশত সংবাদ, িবিভ

নটওয়াক িকংবা নারী সংগঠেন সদ পদ লাভ ইত ািদ।
আপনার জ ডার অ াডেভােকিস পিরক নািটর পযােলাচনা, এবং আপিন কখন িনরী ণ ও
মূল ায়ন কায ম পিরচালনা করেত পারেবন তাও আপনার িনিদ করা উিচত। উদাহরণ
পূেব আেলািচত বাংলােদেশর ভালা জলার

ােমরর অিধবাসীেদর জ
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প,

ওয়াশ সবা বৃি র

পিরক নার কথা যিদ বিল ( অ াডেভােকিস পিরক না কাঠােমার সারিন দখুন), িনরী ণ
ও মূল ায়ন

িতেবদনসমূহ

ওয়াশ সবা বৃি

িনি ত করার জ

করা হেয়িছল, এবং
উে

কাশ করেত পাের য, যিদও
িবিভ

ােমরর অিধবাসীেদর জ

লখােলিখ হেয়িছল, অ াডেভােকিস বাতা

ত

চারািভজান করা হেয়িছল, তথািপ ৩ বছর পের এই ধরেনর একিট

সাধন করার মাণ সামা ই পাওয়া যায়। এই

ে , কন এমন হল তা খুেজ বর

করেত হেব এবং আপনার অ াডেভােকিস পিরক নার িবিভ উপাদান যাচাই করেত হেব যােত
এই কােজ কাথায় বলতা আেছ তা খুঁেজ বর করা যায়। কখনও কখনও ইউিনয়ন পিরষেদর
ধানেক বাঝােনার জ

এবং ানীয় নারী ও পু ষেদরেক তােদর িনেজেদর জ

জ ডার অ াডেভােকিস পিরচালনা করার জ

সমি ত

াবল ী করেত আপনার অ াডেভােকিস কৗশেল

পিরবতন আনেত হেত পাের। অথবা, জ ডার-সংেবদনশীল িশ ণ বা বায়ন করেত আিথক
র ার জ

আরও ভাল তহিবল সং হ করেত,

নীিতিনধারক ও অ া

কেহা ারেদরেক যু

পিরবতন আনেত হেত পাের। িকছু িকছু

এবং লিবং সং া

চারািভযােন

করেত আপনার অ াডেভােকিস কৗশেল
ে

আপনার অ াডেভােকিসর সূচক এবং

সময়সীমােক চলমান পিরি িতর সে খাপখাওয়ােনার জ

তােত েয়াজন সােপে

পিরবতন

করেত হেত পাের।
- ফলাফল ম ািপং করাঃ ওয়াটারেশড কে
কারণ মেনাভােবর পিরবতন, িস া

পযেব েণর জ
নওয়ার

ে

ফলাফল ম ািপং করা হয়,

একজন মা েষর

ভাব, এই

িবষয় েলার পিরমাপ করা খুব কিঠন। অংশীদাররা তােদর িনধািরত কােজর কারেণ কান
কান ফলাফল অজন কেরেছ তা িচি ত করেত, এবং লগে েম তািলকাব
কােজর বাইের কান কান ফলাফল েলা অিজত হেয়েছ তা সনা
তািরখ এবং ান সহ
িশ েকর জ

পিরকি ত

করা হয়। ফলাফল েলা

ভােব বণনা করেত হেব।

অ শীলন এবং উপকরণ

অ াডেভােকিস ধারণার

ত বণনামূলক তািলকা

তকরণ

অ শীলেনর ধরনঃ জাড়া সা াৎকার
সময় বরা ঃ সা াৎকােরর জ
এই অ শীলেনর জ

৩০ িমিনট এবং সি িলত আেলাচনার জ

৩০ িমিনট

যা যা লাগেবঃ

িবিভ রেঙর কাড, ি পচাট বা একিট বাড,
অ শীলেনর বণনাঃ
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যখােন কাড েলা লাগােনা হেব

এেলােমেলাভােব অংশ হণকারীেদর জাড়ায় জাড়ায় ভাগ ক ন এবং িনেচর
পর

েলা

রেক িজ াসা করেত অ েরাধ ক নঃ
-

আপনার িত ান িক অ াডেভােকিস কায েম যু ? যিদ উ র ‘ াঁ’ হয়,

-

এিট স েক একিট সংি

ব াখ া িদন, এিটর অজন এবং বাধাসমূহ িক িছল

উ র ‘না’ হেল, িজ াসা ক নঃ
- আপনার মেত, আপিন িক ব াখ া করেত পােরন কান কান িবষেয় অ াডেভােকিস
করেল ভােলা হত?
আপিন িবিভ রেঙর কােড এই

েলা িলেখ রাখেত পােরন। উ র েলাও কােড িলখেত

এবং দয়ােল বা ি পচােট লাগােত পােরন। আপিন উ র েলার উপর একিট সংি
আেলাচনা

করেত পােরন, মূলত অজন এবং বাধাসমূেহর উপর জার িদেত পােরন।

এই অ শীলনিট ধুমা অ াডেভােকিস স েক অংশ হণকারীেদর ধারণা এবং অিভ তার
মা া জানেত িশ কেদর সাহায কের তা নয়, বরং অংশ হণকারীেদর চািহদা অ যায়ী
িশ ণ/েকািচং সশেনর সম য় সাধন করেতও সাহায কের।
জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস
অ শীলেনর ধরনঃ পাওয়ার পেয় ট উপ াপনা
সময় বরা ঃ পাওয়ার পেয় ট উপ াপনার জ
২০ িমিনট,

ও আেলাচনার জ

মাট ৪৫ িমিনট

এই অ শীলেনর জ
কি উটার,

২৫ িমিনট এবং

যা যা লাগেবঃ

েজ র, কাড

েজ র ব বহার করার

েযাগ না থাকেল, আপিন একিট ি পচােট আপনার উপ াপনা

ত করেত পােরন।
বণনাঃ
িশ ক একিট ২৫ িমিনেটর উপ াপনা িদেত পােরন জ ডার
সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস িক িবষেয়র উপর,
এবং প া, যা এই

সশেনর তথ

অংশ হণকারীেদর

এবং তা আেলাচনার জ

িতি য়াশীল এবং

িবিভ অ াডেভােকিস ি য়া

অংেশ বণনা করা হেব। উপ াপনার পের
সময় আেছ।

আইসে কার অ শীলনঃ কান অ াডেভােকিস প িত?
আইসে কার হে

একিট খলা যা সশেনর

েত করা হয়। এর উে

হে

দেলর

সদ েদর মেধ সহজভাব আনয়ন করা, সকেলর সােথ সকলেক িমশেত সহায়তা করা,
এবং দেলর মেধ িব াস তির করা, এবং / অথবা দেলর সবাই িমেল মজা করা।
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এিট একিট শখার পিরেবশ তির করেত অমূল সাহায হেত পাের,
দল িল িবনা ি ধায় অিভ তা লাভ,

যখােন ব ি

এবং

িতফলন এবং যাগােযাগ করেত পাের। এিট

জ ডার এবং সামািজক অ ভুি করণ কমশালার জ

িবেশষত দরকারী,

যা ি মত,

অ ি এবং ব ি গত প পাত দূর করেত সাহায করেত পাের।
সময় বরা ঃ ১৫ িমিনট
এই অ শীলেনর জ

যা যা লাগেব

িবিভ রেঙর কাড বা পাওয়ার পেয় ট েজ র
বণনাঃ
িনেচর িববৃিতিট িলেখ পূেবই একিট কাড
“ বেদ জনেগা ীেদর ওয়াশ

ত ক ন:

সবা িনি ত করেত আপিন

অ াডেভােকিস করেত চান যখােন তােদরেক িন

জ ডার

িতি য়াশীল

বণ িহেসেব িবেবচনা করা হয় এবং

তােদরেক জনস ুেখ কথা বলার অ মিত দওয়া হয় না। সখােন আপিন িক ধরেণর
অ াডেভােকিস করেত পারেবন? এবং কন?”
সবাই সহেজই

দখেত পায় এমন একিট জায়গায় এই িববৃিতিট রাখুন এবং

অংশ হণকারীেদর ৫ িমিনেটর মেধ
এই অ শীলেনর জ

েটার উ র িদেত বলুন।

আপিন অংশ হণকারীেদরেক সেবা

৪িট দেল িবভ

ক ন।

িতিট দল যত তাড়াতািড় স ব একিট কােড উ র িলখেব। িনধািরত সমেয়র (৫ িমিনট)
মেধ

শষ করা

পূণ।

থম য

প তােদর কাড বােড বা ি পচােট বা দয়ােলর

উপর লাগােব তারা িবজয়ী হেব। সব অংশ হণকারীরা তােদর কােড লখা শষ করার পর,
আপিন উ র েলা িনেয় আেলাচনা করেত পােরন এবং একিট ঐক মেত পৗঁছােত পােরন।
িশ েকর জানা উিচত য এই িববৃিতর জ
নারীর

মতায়ন, এবং জ ডার

সেবা ম উ রঃ

িতি য়াশীল ও সামািজক অ ভুি মূলক সমি ত

অ াডেভােকিস ।
জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস পিরক না
অ শীলনঃ ফাকাস

প আেলাচনা

সময়ঃ দলগত কাজ- ১.১৫ ঘ টা, সি িলত আেলাচনা- ৪৫ িমিনট ,
বণনাঃ
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মাট ২ ঘ টা

অংশ হণকারীেদরেক িবিভ দেল িবভ

ক ন, িক এর আেগ, এিট যুি যু

আপিন অ াডেভােকিস পিরক না এবং অ াডেভােকিস চে র উপর একিট সংি

হেব য
পাওয়ার

পেয় ট উপ াপনা ( বা একিট ি পচাট উপ াপনা) ক ন।
েত ক দল একিট কের জ ডার ই

িনবাচন করেত পাের, য িবষেয় তারা অ াডেভােকিস

করেত চান। আপিন এই অ শীলেনর জ
পােরন, িক এে ে
কস িনবাচন কের,

আেগ থেকই িকছু কস িনবাচন কের রাখেত

িতিট দল যিদ তােদর িনজ অ েলর এবং কােজর সােথ াসি ক
সিটই ভাল। আপিন দল েলােক যৗি ক কাঠােমা (সারিণ ১)

দান

করেবন এবং তা ব বহার করেত পরামশ িদেবন যা তােদরেক একিট বা িবক ও অজনীয়
পিরক না

ত করেত সাহায করেব। দেলর কাজ স েক সকেলর সে

আেলাচনা

ক ন।
সকেলর সে

আেলাচনার পর,

িশ কেক মূল ধারণাসমূহ এবং আেলাচনার সারমম

সংে েপ ব

করার চ া করেত হেব।

অ াডেভােকিসঃ ইউিনয়ন পিরষেদ ওয়াশ
সশন ২:

ওয়াটারেশড

ক

ে

জ ডার এবং অ ভুি করণ িবষেয় আেলাচনা

বা বায়েনর জ

অ ভুি মূলক নীিতমালা এবং আইন ণয়ন
ভূিমকাঃ
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জ ডার

িতি য়াশীল এবং সামািজক

এই সশেন, িকভােব একিট জ ডার

িতি য়াশীল ও সামািজক অ ভুি মূলক নীিতমালা

ণয়ন করেত হেব, এবং ণয়ন ি য়া স েক পরামশ দান করেত হেব স স েক িকছু
তথ এবং উপকরণ িনেয় আেলাচনা করা হেব। এখােন নীিতমালা
পদে পসমূহ এবং এই ি য়ািট পিরচালনার জ
এই ের, জ ডার সম া িচি ত করার জ
সামািজক অ ভুি করেণর মূল ায়ন করার

জাট গঠেনর

িবদ মান

ণয়ন ি য়ার

পূণ

েক ব াখ া করা হেয়েছ।

িত ান ও নীিত েলার জ ডার ও

েয়াজনেক তুেল ধের। অবেশেষ,

নীিতমালা

ণয়ন ি য়ার, আইন ণয়ন বা বা বায়ন েরর পের একিট িনরী ণ পিরক না তির করার
জ

িকছু পরামশ এই সশনিটেত দয়া হেব যা অংশ হণকারীরা অ সরণ করেত পারেব।

একিট িসিভল সাসাইিট অগানাইেজশন (িসএসও) এর পে নীিতমালা ণয়ন করা বা িবদ মান
নীিতমালা পিরবতন করার

েযাগ খুবই সীিমত, এবং এিট িবিভ জাতীয় এবং আ িলক

াপেট িভ । একিট নীিত

ণয়ন ও বা বায়েনর উপর িসিভল সাসাইিট অগানাইেজশন

(িসএসও) এর দৃঢ়ভােব ভাব িব ােরর জ
সরকারী সং া এবং অ া

অপিরহায হেব িবিভ িসএসও, তৃণমূল সংগঠন,

স র যমন িশ া ও গেবষণা িত ান, ও িবিভ অ াডেভােকিস

দেলর সােথ কৗশলগত জাট ও অংশীদািরে র মাধ েম অ াডেভােকিস কাজ স
সশেন য তথ সরবরাহ করা হেব,

করা। এই

তা আপনােক জাট গেড় তুলেত এবং জ ডার

িতি য়াশীল ও সামািজক অ ভুি মূলক নীিত ণয়েনর উপর ভাব িব ার করেত সহায়তা
করেব।
িশ ার উে
এই মিডউেলর শেষ অংশ হণকারীরাঃ


একিট নীিতমালা ণয়েন পরামশ সভা এবং

ণয়ন ি য়া পিরচালনা করেত স ম

হেবন


নীিতমালা ণয়েনর ধান পযায় েলা স েক জানেব



একিট (

ািবত) নীিতমালা অ েমাদন/বা বায়েনর জ

করেত হেব তা জানেব
মাট সময়ঃ ৪ ঘ টা
িশ কেদর জ

ধারণা এবং তথ

নীিতমালা ণয়েনর ধান পযায়সমুহঃ
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কম পিরক না িকভােব

১। জাট গঠন করা কানও সফল অ াডেভােকিস েচ ার অ গত এবং এিট াথিমক পযােয়ই
করা

উিচত। একিট

জ ডার

িতি য়াশীল ও সামািজক অ ভুি মূলক নীিতর

অ াডেভােকিসর সােথ জিড়ত হওয়ার আেগ,

আপনার বা আপনার সং ার উিচত অ া

জ ডার ও নারী সংগঠন এবং অংশীদারেদর সােথ জাটব হওয়া, িবেশষকের যারা একই
ল

ও উে

েলা িনেয় কাজ কের। য িত ান েলা ইিতমেধ একই রকম অ াডেভােকিস

কাজ কেরেছ তােদরেক ল
সং া েলােকও

করার

জােট অ ভু

চ া ক ন। একই ধরেণর কােজ যু

করার পরামশ দয়া হে । এই জাট িনিদ

সরকাির
িভি ক

নীিতমালা ণয়ন করেত পাের।
২। একবার আপিন যখন একিট জাট গঠন কের ফলেবন, তখন এর একিট ি য়ািরং কিমিট
গঠন করেত হেব যা ওয়াটারেশড

ক

বা বায়েন এবং

কেহা ার পযােলাচনায় মূল

জ ডার ও অ ভুি করেণর সম া সনা করণ করেত ইিতমেধ
ওয়াশ নীিতমালা এবং সংি
িন িলিখত
-

িবদ মান (ে

সং া েলার একিট র ািপড জ ডার

িভি ক)

ান করেত পারেব।

েলা এই কােজ সাহায করেত পােরঃ

য িবষেয় জাট অ াডেভােকিস করেত চাে

স িবষেয়র সােথ স িকত কানও

নীিতমালা বা আইন িক িবদ মান আেছ?
- একই িবষেয় িক িকছু অ াডেভােকিস কােজর উেদ াগ বা নীিতমালা ণয়েনর পরামশ
ইিতমেধ ই স

করা হেয়েছ?

- যিদ তাই হয়, ফলাফল িক িছল?
- অ

প িকছুই িক পিরক না করা হে ? িভ িভ দেলর

ে অ

প

উেদ ােগর ভাব কী িছল এবং িবেশষকের নারী ও াি ক জনেগা ীেদর
উদাহরণ
উ

ে ?

প, আপিন িচি ত করেত পােরন য, একিট এলাকায় ডায়িরয়া এর

হার একিট সম া যা িশ

কারখানার কায ম ারা দূিষত পািনর ব বহােরর

সে স িকত হেত পাের। িকংবা, একিট এলাকায় গভপাত এর উ

হার একিট

সম া যা লবনা তা পািনর ব বহােরর সে স িকত হেত পাের। এই
আপিন পিরেবশিবদ, মানবািধকার

ে ,

প, এবং নারীবাদী বসরকারী বা সরকাির

সং া এবং গেবষণা িত ান েলার সােথ অংশীদাির গেড় তুলেত পােরন।

৩। নীিতমালা পযােলাচনা এবং িবে ষণ, এবং কােজর থম পিরক নার নকশা ণয়ন কের
একিট টাম অফ রফাের
দািয়

(িটওআর)

উে খ করা থাকেব। আপনার

ত করেত হেব যখােন কােজর কৗশলসমূহ এবং
থম র ািপড জ ডার

ি য়ািরং কিমিটর উিচত হেব একিট টাম অফ রফাের
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ােনর ফলাফল অ যায়ী,

(িটওআর) এর নকশা তির করা,

যা

ভােব উে খ করেব য আরও িব ািরতভােব জ ডার এবং সামািজক অ ভুি করণ

নীিতমালা মূল ায়ন করেত আপনার কান ধরেণর স েদর ( আিথক,
নটওয়ািকং ইত ািদ)

জ ডার দ তা,

েয়াজেনর উপর জার িদেত হেব। যিদ নীিতমালায় জ ডার এবং

সামািজক অ ভুি করণ স িকত িবষয় েলার উপর মেনােযােগর অভাব থােক, তেব আপিন
সরকারী নীিত ণয়ন ি য়ায় জ ডার স িকত তথ সংেযাজন করার জ
েয়াজন িবেবচনা করেত পােরন। সজ

পরামশ দওয়ার

স বত আপনােক তহিবল এবং সময় িনেয় িবেবচনা

করার েয়াজন হেব। অথবা, যােদর জ ডার নীিত িনরী েণ িনযু

করা হেব তােদর জ ডার

িবে ষেণর দ তা উ য়ন করেত হেলও, স বত আপনােক তহিবল এবং সময় িনেয় িবেবচনা
করার েয়াজন হেব। উপেরা

এই িতনিট পদে প অ সরণ করার পর আপিন একিট জ ডার

এবং সামািজক অ ভুি করণ নীিতমালা ণয়ন ি য়া পিরচালনার জ

ত হেবন।

একিট জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিতমালা ণয়ন ি য়ার
িবকাশ করা
নীিত ণয়ন ি য়ার

করার আেগ, আপনােক জানেত হেব য, এর জ

ধুমা

সরকারী নীিতমালা নয়, বরং সাধারণ িনয়ম, ধমীয় আদশ এবং আইিন িবধান েলার সিঠক
জ ডার মূল ায়ন েয়াজন। নীিত ণয়ন ি য়ায় অ ত ৪ িট িভ িভ ধাপ অ সরণ করা
হয় (িচ ১ দখুন)।
িচ ১: একিট জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিতমালা ণয়ন
ি য়া
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নীিতমালার
জ ডার মূল ায়ন

জ ডার
িতি য়াশীল
এবং সামািজক
অ ভুি মূলক
নীিতমালা ণয়ন
ি য়া

িনরী ণ ও মূল ায়ন,
এবং নীিতমালা
বধতাকরণ ও
সংেশাধন

নীিত ণয়ন
ি য়া

নীিতমালা
বা বায়েনর জ
কম পিরক না

একিট জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিতমালা ণয়ন করার জ
িনিদ ( িতিলিপ) িবধান নই। সজ
যেকােনা

কান

আপনার আ বাচক িশ ার েয়াজন যােত কের আপিন

াপেট তা কােজ লাগােত পােরন।

১। নীিতমালার জ ডার মূল ায়নঃ
নীিতমালা েলার

ধুমা

জ ডার সম া িচি ত করাই

অ িনিহত কারণ েলা িচি ত করাও
সম া েলা অিত ম করার জ

পূণ।

ধুমা

াসি ক টােগট

করেত স ম হেবন। আপিন িন িলিখত মৗিলক

পূণ নয়, এই সম ার
এরপরই আপিন িচি ত করা

প এবং উপযু

প িতর িডজাইন

েলা িবেবচনা করেত পােরনঃ

- সম ািট/ সম া েলা ‘িক’
- সম ািট/ সম া েলা ‘ কন’ ( কারণ)
- সম ািট/ সম া েলা ারা ‘ ক/ কারা’ (েজ ডার, সামািজক অব ান,
জািতগত পাথক
- ' িকভােব'

ারা িবভ ) ভািবত হে
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এবং

এবং

সম ািট/ সম া েলা অিত ম করা যােব (নীিত

থেক)।

জ

ণয়ন দৃি েকাণ

একিট সমি ত জ ডার মূল ায়ন করার জ
পিরসংখ ান েলা অত

জ ডার িভি ক আলাদা আলাদা তথ এবং

পূণ। ডি উইিপ (WEP)

ারা

ণীত ম াি

িট

দখুনঃ

ht t p: / / bi t . l y/ weppol i c yandl egi sl at i onmat r i x
২। নীিতমালা ণয়ন ি য়াঃ
 নীিতমালা ণয়েনর জ

ধারাবািহকতার সােথ িচি ত জ ডার সম া েলা অ ািধকার

িভি েত সাজােনা। একিট জ ডার মূল ায়ন করার পের, আপিন স বত িচি ত জ ডার
এবং সামািজক অ ভুি করণ সম ার একিট দীঘ তািলকা পােবন। আপনােক িবিভ
িবষেয়র ( ানীয় নারী ও পু েষর কােছ সম ািটর

,

ানীয় আেদশপে র সােথ

সম ািটর স ক, মানব ও আিথক স েদর অিধগম তা,

অ া

অ াডেভােকিস

কােজর সােথ স ৃ তা, সমেয়র উপযু তা, বি ক াসি কতা ইত ািদ) উপর িভি
কের মূল সম া েলােক অ ািধকার িদেত বা িচি ত করেত হেব।


জ ডার

িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিতমালার ল

িঠক করা।

একবার আপিন যিদ ধান জ ডার সম া েলা অ ািধকার িভি েত সািজেয় িচি ত
করেত পােরন, আপিন একিট জ ডার- িতি য়াশীল এবং সমি ত নীিতর জ
অংশ হণমূলক ল

ণয়ন কের আপনার

অ শীলেন অংশ হেণর জ

কেহা ারেদর সােথ অংশ হণমূলক

ত করেত পারেবন। এই

নীিতমালা ণয়ন করার েয়াজনীয়তার কারণ। একিট লে
ািনেটশন,

যুি ,

ান ও িস া

হেণ সমান

র উদাহরণঃ “জিম, পািন,

েযাগ হে

টকসই উ য়ন, এবং সামািজক অ ভুি করেণর জ


িববৃিত েলা হল এই
দাির

দূরীকরণ,

ক ীয় িবষয়”।

জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিত

িত িতর িবকাশ করা।

িকভােব একিট জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিতর ল
করা হেব, এ েলা হে

তার

িব ৃত িববৃিত।

অজন

িত িত েলা সাধারণত িনিদ

সংগঠন বা ম ণালয় (পািন স দ, কৃিষ, বন, মৎ , প স দ, পিরেবশ, নারী
ও িশ ম ণালয় ইত ািদ) এর আেদশপ (ম াে ডট) এর সােথ স িকত হয়।
 অ িনিহত

নিতক মূলনীিত েলা বণনা করা। একিট

সামািজক অ ভুি মূলক নীিতর
নীিত েলা

ারা

পিরচািলত হয়,

ণয়ন

জ ডার

িতি য়াশীল এবং

ি য়া সাধারণত সমতা এবং

যমনঃ অংশ হণ, অ ভুি ,

তা, জবাবিদিহতা, ইত ািদ।
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ায তা

বষম হীনতা,

অ ভু ি করণমূ লক অ াডেভােকিস পিরক নার জন দলগত কাজ

 নীিত

হণ এবং বা বায়েনর জ

অ ভুি মূলক নীিতমালার ল

কৗশল। জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক
ণয়ন কের ফলার পর,

নীিতমালার

িত িত

বা বায়েন ি য়ািরং কিমিট আরও কীভােব এিগেয় যােব সই িবষেয় আপনােক িকছু
পদে প িনেত হেব। জ ডার সমতা আনয়ন এবং সামািজক অ ভুি করেণর স াবনা
রেয়েছ যসকল িত িতর, স েলার উপর িভি কের ি য়ািরং কিমিটেক
দীঘেময়াদী কৗশল িবেবচনা করেত হেব। উদাহরণ

প,

পাবার জ

স েদর সমান অিধগম তার

জ
পিরক
৩।

এবং

েচ া, যারা, পরবিতেত, সকেলর জ

পু ষ িম ও সহেযাগী

অ াডেভােকিস করেত অংশ হণ করেব। পরবতী পদে প হল একিট কম
না তির করা।

নীিত বধকরণ এবং বা বায়েনর জ

একিট জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক

অ ভুি মূলক কম পিরক না ণয়ন
একবার একিট নীিত
বধতাকরণ

ণয়ন করা হেল, এিট

ি য়া স

করার

ািত ািনক এবং বা বায়ন করার আেগ

েয়াজন হেব। সজ

আপনােক একিট কম পিরক

না

করেত হেব, যা মূলত আপনােক আপনার ণীত নীিতমালােক বা বায়ন করেত সাহায করেব।
একিট কম পিরক নার মূল উপাদান েলা (েসশন ৫.১- এর সারিণ ১ দখুন) হে ঃ
- কম পিরক না ণয়েনর জ
- ল

অজন করার জ

- নীিত উে
-

েতই থাকেব নীিতর উে

সময়সীমা

অজেনর জ

আউটপুট

জ ডার মূল ায়েনর সময় যসকল কােজর
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েলােক অ ািধকার দয়া হেয়েছ

- কম পিরক নাঃ অ ািধকার িভি েত কােজর

(নীিতমালা মূল ায়ন, নীিতমালা

ণয়ন, িমিডয়া চার, লিবং, নীিতমালা বধতাকরণ ইত ািদ), কাযাবলী বা বায়েনর
সময়সীমা, কাযাবলী বা বায়েনর জ

েয়াজনীয় স দ, স েদর উৎস এবং

অংশীদারেদর দািয়
িত বছেরর জ

-

আলাদা আলাদা এবং স ূণ সমেয়র জ

পিরকি ত বােজট

৪। পযেব ণ ও মূল ায়ন এবং নীিতমালা বধকরণ বা পুনরায় তির
িনে া

িচ িট হে

জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিতমালা ণয়ন

ি য়া পযেব েণর জ
সারিণ ২:

একিট ম াি ে র উদাহরণ।

জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিত ণয়েনর জ

একিট

িনরী ণ ও মূল ায়ন ম াি ে র উদাহরণঃ
নীিত ি য়া/

ত ািশত ফলাফল

সূচেকর ধরন

কায ম

দািয়

া

সংখ া
' x'

জ ডার মূল ায়ন

িরেপােটর

স েরর

ই বা িতনিট

নীিতেত জ ডার
িবে ষণ
(উদাহরণ

স র নীিত

িত ই
মােস

মূল ায়ন

অংশীদার ১
অংশীদার ২
অংশীদার ৩

প

বনজ)
' x'
নীিত ণয়ন ি য়া

জ

স েরর
জ ডার

' x'

িত মাস

পিরচালনা

নীিতমালা

সংসদ/

াব

ি য়ািরং

সংেবদনশীল
নীিতমালা ণয়েনর

কিমিট

াব
িবিভ
কম পিরক না

' x'

কম

অংশীদারেদর সােথ পিরক না
ঐকমেত র িভি েত ' y'
স রাল কম
পিরক না তির

িতিট অধ
বছর

পিরচালনা
সংসদ/
ি য়ািরং

বছেরর মেধ

কিমিট

বা বািয়ত

অংশীদার ১

করা

অংশীদার ২
...
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নীিতমালা বধতা/

এক বছেরর মেধ

পুনরায় তির

' y'

ািবত জ ডার-

বছেরর মেধ

সংেবদনশীল

' x'

নীিতমালা যাচাই

নীিতমালার

করা

েত ক

পিরচালনা
সংসদ/
ি য়ািরং
কিমিট
অংশীদার ১
অংশীদার ২
...

বছর

বধতা

কম পিরক নাঃ
- ফলাফল/ আউটপুট
-

ািত ািনক
স মতা

- স মতা উ য়ন
- বােজট বরা
িশ েকর জ

অ শীলন এবং উপকরণ

বতমান নীিত েলােত জ ডার সম া সনা করণ
অ শীলেনর ধরনঃ দেল িচ াকরা
সময়ঃ ৪৫ িমিনট
এই অ শীলেনর জ

যা লাগেবঃ ি পচাট, কলম, রি ন মাকার

অ শীলেনর বণনা
ভাষা,

আ িলক/েভৗেগািলক অব ান,

অংশ হণকারীেদর দেল িবভ
করার জ
-

ািত ািনক আকার ইত ািদর উপর িনভর কের

ক ন। িতিট

পেক িন িলিখত

েলা িনেয় আেলাচনা

৩০ িমিনট দওয়া হেবঃ

আপনার অ েলর (পািন ও

ািনেটশন/ কৃিষ/ া

ইত ািদ িবষয়ক) নীিত েলার

মেধ িবদ মান কান কান জ ডার সম া আপিন সনা

করেত পােরন? ( অ ত

৩ িট উে খ ক ন)
- আপিন িক এই সম া েলােক অ ািধকার িভি েত সাজােত পােরন?
- সবেচেয়

পূণ সম া েলােক অিত ম করার জ

ই বা িতনিট পদে প

াব

উে খ ক ন
উ রসমূহ সকেলর মােঝ উপ াপন করার

েয়াজন নই। আপিন স েলা পরবতীেত

উপ াপনা এবং দলগত আেলাচনােত ব বহার করেবন।
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এই

অ শীলনিট

িশ কেক িবদ মান

জ ডার সম া েলােক সনা করণ এবং

অ ািধকার িনধারেণ অংশ হণকারীেদর দ তা মূল ায়েন সাহায করেব, পাশাপািশ নীিত
ণয়ন ি য়া স েক তােদর ধারণা স েক জানেত সাহায করেব।
নীিত ণয়ন ি য়া এবং ধান পযায়সমূহ
অ শীলেনর ধরণঃ পাওয়ার পেয় ট উপ াপনা
সময় বরা ঃ পাওয়ার পেয় ট উপ াপনার জ

২৫ িমিনট এবং

এবং আেলাচনা জ

২০ িমিনট জ । মাট ৪৫ িমিনট
এই অ শীলেনর জ

যা লাগেবঃ কি উটার,

েজ র, কাড

যিদ কি উটার এবং েজ র ব বহার করার কান
একিট ি পচােট আপনার উপ াপনা

েযাগ না থােক, সে ে

আপিন

ত করেত পােরন।

বণনাঃ
জ ডার িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক অ াডেভােকিস, নীিতমালা ণয়েনর
ধান পযায়সমূহ, নীিতমালা ণয়ন/বা বায়ন ি য়া ইত ািদর উপর িশ ক একিট ২৫
িমিনেটর উপ াপনা িদেত পােরন। উপ াপনার সময় বা পের,

িশ ক মূল ধারনা বা

অ শীলেনর বাতা েলা িনেয় আেলাচনা করেত পােরঃ ‘ জ ডার সম া িচি তকরণ’
শি

স ার করা

কমশালার

পরবতী সশেন যাওয়ার আেগ,

আপনােক একিট শি

স ার করা বা ি

া মু

অংশ হণকারীেদরেক চা া করার জ
করা অ শীলন বেছ িনেত পরামশ দওয়া

হে ।
এিট হেত পাের িকছু খলা যা পিরচালনা করা হয় যখন অংশ হণকারীরা খুব বিশ াণব
থােকনা, িকংবা যখন আেলাচনার পিরেবশিটেক আেরকটু া

পূণ করার েয়াজন হয়।

সময় বরা ঃ ১৫ িমিনট
জ ডার জ ডার

িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিত

ণয়ন

ি য়া

পিরক না
অ শীলনঃ দলগত আেলাচনা
সময়ঃ দলগত কাজ ১.৩০ ঘ টা, সাবজনীন আেলাচনাঃ ৪৫ িমিনট, মাট ২১/৪ ঘ টা।
িববরণ
এই অ শীলেনর জ

আপিন অংশ হণকারীেদরেক সংি

েপ যাগদােনর পরামশ

িদেত পােরন (েযমনঃ যারা একই স ের কাজ করেছন বা ওয়াটারেশড
িবষেয়র উপর কাজ করেছন), কারণ আপিন তােদরেক জ ডার
সামািজক অ ভুি মূলক নীিত

ণয়ন

ি য়ার
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কে র একই

িতি য়াশীল এবং

াব িদেত বলেবন। ক ীভূত

েপর

আেলাচনার (এফিজিড) জ , আপিন িনে া

েলােক একিট গাইড িহসােব ব বহার

করেত পােরনঃ
- আপিন িকভােব আপনার স েরর জ

একিট জ ডার

সামািজক অ ভুি মূলক নীিত ণয়ন ি য়া

িতি য়াশীল এবং

করেবন?

- িকভােব আপিন িবদ মান জ ডার সম া েলােক িবে ষণ এবং অ ািধকার
িদেবন?
- একিট অ ািধকার

া

জ ডার সম া িনবাচন ক ন এবং একিট

িতি য়াশীল এবং সামািজক অ ভুি মূলক নীিত

ণয়ন

ি য়া

জ ডার
করার

পিরক না নকশা ণয়ন ক ন।
আপিন দেলর পযেব ণ পিরক না নকশা ণয়ন করা সহজতর করার জ

সশন ২ থেক

িচ ১ এর একিট কিপ দান করেত পােরন।
সমি ত আেলাচনার পর,
ব

িশ কেক আেলাচনার ধান ধারণা এবং সারমম সংি

করার চ া করা উিচত ।

জ ডার, অ ভুি করণ, ওয়াশ এবং আইডি ওআরএম িবষয়ক কািচং সশন
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