
 

 

 

 

মানিবক  কায��েমর  মাধ�েম  সেচতনতা  �ক�  (আহা !) 

 

অ�াওয়ারেনস উইথ িহউম�ান একশন (আহা !) �েজে�র উে�শ� �� �িতেরাধ ও সামািজক সংহিতর মাধ�েম বাংলােদশ , �লংকা ,               

পািক�ান এবং সামি�কভােব দি�ণ এিশয়ার �কািভড -১৯ সহায়তা কায��েম অবদান রাখা । এই �েজে�র মলূ ল�� �সসব               

উেদ�াগেক সহায়তা করা যারা �কািভড -১৯ সেচতনতা সৃি� ও গঠনমলূক িবে�ষেণর উে�েশ� কাজ করেছ যা �বষম� , ঘৃণামলূক                

ব�ব� (�হইট ি�চ ) এবং �কােনা স�দােয়র িব�ে� অপবাদ �ােস সহায়তা করেব ; ধম�য় �নতা , নারী এবং ত�ণ �নতা যারা                  

সামািজক �ভাব �ফলেত স�ম , তারাই এই �েজে�র �াথিমক ল�� । এই �েজ� মলূতঃ �সসব সামািজক �ভাবস�� �নতােদর                

িনেয় কাজ করেব , িবেশষ কের ধম�য় , নারী এবং ত�ণ �নতা , যােত কের তারা �কৃত তথ� বা বাত� া সমােজ �চার করেত পাের                     

এবং একই সােথ মানিবক সংহিত ছিড়েয় িদেত পাের । এই শাি�কামী �নতারা এই ভয়াবহ মহামারীেক িবেবচনা কের এবং ভুল                  

তথ� ও ঘৃণামলূক ব�েব�র তাৎ�িণক �িতবােদর �েয়াজনীয়তা অনধুাবন কের িবিভ�ভােব , িবেশষ কের একজন সহনশীল              

সামািজক  �ভাবক  অথবা  অিভমত  �দানকারী  অথবা  নতুন  প�ার  স�ালক  িহেসেব  ভূিমকা  পালন  করেত  পাের । 

আহা ! �ু�  অনদুান  এবং  সামথ��  উ�য়ন  ( ক�াপািস�  িবি�ং ) �ক�  মলূতঃ  িতন  �  উপাদােনর  সম�েয়  গ�ত  : 

১ . �ু� অনদুান �দান : বাংলােদশ , �ল�া , পািক�ান এবং সামি�কভােব দি�ন এিশয়ায় �বষম� , �হইট ি�চ এবং িবেশষ                  
স�দােয়র িবপে� অপবাদ �রাধকে� �কািভড -১৯ িবষেয় সেচতনতা এবং িবে�ষণধম� আেলাচনা �চারকারী িবিভ�            

কিমউিন�  �লেভেলর  উেদ�াগেক  ৫০�  �ু�  অনদুান  �দান  করা  হেব । 

২ . সামথ�� উ�য়ন এবং সহেযািগতামলূক িশ�া : �ু� অনদুান�হীতা এক� বছরব�াপী অনলাইন ক�াপািস� িবি�ং এবং              
িপয়ার -লারিনং �ি�য়ায় অংশ�হন করেব , যার মাধ�েম তােদর �কািভড -১৯ িবষয়ক সেচতনতা , �ান , �বাধগম�তা            

এবং �বষম� ও �হইট ি�চ �িতেরােধ �কৗশলগত �ান বিৃ� পােব ; তােদর ব�াব�াপনা , আউটিরচ , �নটওয়ািক� ং এবং               
এডেভােকিস সামেথ��র উ�য়ন হেব ; একই সােথ জাতীয় এবং আ�িলক পয�ােয় সহেযািগতার ��� আরও শি�শালী হেব               

যা  তােদর  সম�য় , �যাগােযাগ  এবং  িপয়ার -লারিনং  স�মতােক  �জারদার  করেব ।  

৩ . িডিজটাল সামথ�� �জারদার : �াথ�রা তােদর িডিজটাল সামথ�� �জারদােরর উে�েশ� িবেশষ িডিজটাল ক�াে�ইন এবং              

শাি� -�যুি� �িশ�েণর জন� আেবদন করেত পারেব । ৫০ জন �াথ� হেত ২০ জন �াথ�েক এই িবেশষ সহায়তার জন�                 

িনব�াচন করা হেব । িনব�ািচত �াথ�েদর িবিভ� অনলাইন সে�লেনর মাধ�ম �যমন জমু , �গা -টু িম�ং , �মস , ��াক               

ইত�ািদর উপর িবেশষ �িশ�ণ �দান করা হেব যা তােদর �নটওয়ািক� ং এবং �যাগােযােগর িব�ৃিতেত িবেশষ ভুিমকা               

রাখেব । 

 

�ু�  অনদুােনর  কম�পিরক�না  ��াবনার  উপর  িভি�  কের  এই  কায��েম  অংশ�হণকারীেদর  িনব�ািচত  করা  হেব । 

অনেুমািদত  কায��েমর  তািলকা :  



- আ�িব�াস -�তির , সংলাপ , সামথ��  উ�য়ন  এবং  �কািভড  ১৯  িবষেয়  সেচতনতা  সৃি�  কের  যা  �কৃত  তথ�  �চার  এবং  ভুল 

তথ�  িব�ারেক  �িতহত  কের , কিমউিন�  পয�ােয় এ জাতীয়  কায��ম ; 

- তথ� আদান -�দান এবং ঘৃণামলূক ব�ব� , �বষম� ও অপবােদর িবেরািধতা , এবং �কািভড -১৯ মহামারীকালীন এবং              

পরবত�েত  স�ীিত  �চারণার  প�িত । 

- �ানীয় বা জাতীয় �েরর কতৃ� প� , �া�� খাত , িমিডয়া , পাশাপািশ অন�ান� জাতীয় , আ�িলক এবং আ�জ� ািতক               
��কেহা�ারেদর সংঘাত -সংেবদনশীল নীিত কাঠােমা , �কৗশল এবং নকশার �পায়ণ ও �েয়াগ স�িক� ত           

অংশীদািরে�র মাধ�েম িস�া� �হেণ অংশীদাির� বিৃ� এবং �কািভড -১৯ মহামারী চলাকালীন এবং পরবত�েত            
ঘৃণামলূক  ব�ব� , ভুল  তথ�  এবং  �বষম�  �মাকােবলার  পিরক�না  কম�সূচী। 

- �কািভড -১৯ মহামারীকালীন এবং পের িবিভ� সামািজক , রাজৈনিতক বা ধম�য় িবভাজন �রােধ �বাঝাপড়া , সহনশীলতা              
এবং  সামািজক  সংহিত  �চােরর  লে��  আেলাচনা  ও  আ�িব�াস  বাড়ােনার  ব�ব�া ; 

- �কািভড -১৯ মহামারীকালীন এবং পরবত�েত িমিডয়া এবং �ােটিজক কিমউিনেকশন কায��ম যা িমিডয়া িলটােরিস ,             
ঘৃণামলূক ব�ব� বা �হইট ি�চ এবং িমথ�া ��াপেনর িব�ে� সমােলাচনামলূক িচ�াভাবনা , সহনশীলতা এবং             
অিহংসতার  �চার  করেব ; 

- �কািভড -১৯ মহামারীকালীন এবং পরবত�েত িবিভ� কিমউিন�েক ল�� কের আন�ুািনক এবং অনান�ুািনক শাি� -িশ�া             
কায��ম যার উে�শ� এক� শাি�ময় সং�ৃিতর �চার , আ�ঃসাং�ৃিতক সংলাপ এবং সহেযািগতা , �বিচ�� ও             
সহনশীলতার �িত স�ান , যার মােঝ রেয়েছঃ সাং�ৃিতক �বিচ�� , মধ��তা , আপস -আেলাচনা , িবেরাধ িন�ি� ,             

ঐকমত� গঠন , ইিতবাচক সামািজক রীিত এবং সংি�� ও িনিদ�� �াসি�ক িশ�ােক একীভূতকরণ , ইত�ািদেত দ�তা              
বিৃ� ,  

এই অনদুান �ারা সমিথ�ত উেদ�াগ�িল অবশ�ই ২০২০ সােলর নেভ�ের �� হেত হেব এবং এ�িলর �দঘ�� ৪ মাস �থেক ৯ মাস                    

পয��  হেত  পাের ।  এ�েলা  হেত  পাের  নতুন  উেদ�াগ  অথবা  পূব�  অিভ�তা  হেত  �া�  প�ার  উপর  িভি�  কের  �কােনা  উেদ�াগ । 

�ু� অনদুান -�হীতা িনব�াচন করা হেব ��ািবত আেবদেনর মােঝ �য�েলার �ভাব এবং �সােরর স�াবনাময়তা সব�ািধক ,              

�েচ�ার সমেয়াপেযাগীতা , তােদর বত� মান এবং ��ািবত কােজর �ণমান এবং তােদর ��ািবত কােজর উ�াবনী মলূ� এবং               

সংেযািজত  উপাদােনর  মােনর  উপর  িভি�  কের ।  আেবদন�  �িতেযািগতামলূক  করেত  হেল  �েয়াজন  : 

-  িবদ�মান  ইসু� -সং�া�  সেচতনতা  এবং  কিমউিন�র  �যসব  �েয়াজনীয়তা  িনেয়  উেদ�াগ�  কাজ  করেব  তার  বণ�না । 

- উেদ�ােগর  উে�শ�  এবং  এর  সােথ  স�িক� ত  কায�কলােপর  বণ�না 
- কীভােব উেদ�ােগর ল��সমহূ অজ� েনর মাধ�েম মহামারী এবং এ সং�া� ঘৃণামলূক ব�ব� , ভুল তথ� এবং �বষম�               

�িতেরােধর  জন�  কিমউিন�  পয�ােয়  �িতি�য়া  বিৃ�  পােব  তার  বণ�না 

- িকভােব  উেদ�াগ�  �েয়াজনীয়তার  িভি�েত  (নারী  পু�ষ  িনিব�েশেষ ) কমপে�  ৫০  জেনর  কােছ  �পৗঁছােব  তার  বণ�না । 

- কীভােব  উেদ�াগ�  নারী ,ত�ণ  এবং /অথবা  ধম�য়  �নতা  বা  �ভাবকেদর  মাধ�ম  িহেসেব  কােজ  লাগােব  তার  ��  বণ�না 

- উেদ�ােগর  �েয়াজনীয়তা  ও  কতটু�  জ�রী , তার  উপর  িভি�  কের  সময়কােলর   (টাইমলাইন ) ��াবনা ।  

- উেদ�াগ�র বা�বায়ন কীভােব সংঘাত সংেবদনশীলতা (“কােরা �িত নয় ”) এবং অ�ভু� ি� , িবেশষ কের িল� সমতা              

এবং / অথবা  ত�ণেদর  অংশ�হণেক  িবেবচনা  কের  তার  বণ�না । 

- কম�কা��েলা  কীভােব  দীঘ�েময়ােদ  সামািজক  ি�িতশীলতা  এবং  সংহিতেত  অবদান  রাখেব  তার  বণ�না । 

- পিরকি�ত  উেদ�াগ  কীভােব  অনলাইন  �যাগােযাগ  বা  অন�ান�  উ�াবনী  প�িত  ব�বহার  করেব  তার  বণ�না । 

- এই�প কায��ম বা�বায়েন ব�ি� বা সং�ার পূব� অিভ�তা এবং দ�তা থাকেল এবং অন�ুপ অনদুান পিরচালনার               

��ে�  �কানও  পূব�  অিভ�তা  থাকেল  তার  বণ�না । 



- কায��েমর  সময়কােলর  সােথ  সাম�স�  �রেখ  এবং  যথাযথ  আিথ�ক  মান  বজায়  �রেখ  �মাট  ��ািবত  ব�য়  (বােজট ) । 

ধম�য় , �ভৗগিলক , িল� এবং বয়েসর �বিচে�� ভারসাম�তা র�া করা ���পূণ� এবং �েয়াজনীয় িবধায় িনব�াচন �ি�য়ায় তা                
িবেবিচত  হেব 

�যসব  ব�ি�  বা  সং�া  �ু�  অনদুান  �পেত  পাের  তা  িন��পঃ 

অব�ান /�দশ �দশিভি�ক 

�মাট  অনদুান 

ব�ি�  এবং  সং�ার  সব�িন�  এবং  সব�ািধক  মা�া 

 

 

বাংলােদশ ১৫ সব�িন�  ২০০০  ইউেরা  �থেক  সেব�া�  ৫০০০  ইউেরা  কের  সব�েমাট  ৩০�  অনদুান 

ব�ি�  কতৃ� ক  আভ��রীণ  কিমউিন�  উেদ�াগেক  �দান  করা  হেব 

সব�িন�  ৩০০০  ইউেরা  �থেক  সেব�া�  ১০০০০  ইউেরা  কের  সব�েমাট  ১৫� 
অনদুান  সং�া  কতৃ� ক  আভ��রীণ  কিমউিন�  উেদ�াগেক  �দান  করা  হেব 

পািক�ান 

 

১৫ 

  �লংকা 

 

১৫ 

 

দি�ণ  এিশয়া 
আ�িলক 

৫ সব�িন�  ২০০০  ইউেরা  �থেক  সেব�া�  ৫০০০  ইউেরা  কের  সব�েমাট  ৫�  সং�ােক 

অনদুান  �দান  করা  হেব 

সব�েমাট ৫০�  অনদুান   

 

 

- বাংলােদশ , পািক�ান  এবং  �লংকার  কিমউিন�  �নতা  এবং  �ভাবক  ব�ি�� ; 
- কিমউিন� �নতা এবং �ভাবশালী যারা আ�িলকভােব �কািভড -১৯ �কি�ক ঘৃণামলূক ব�ব� , �বষম� এবং অপবাদ             

কমােত  এবং  সামািজক  সংহিত  ও  শাি�  �িত�ায়  িনেয়ািজত  আেছন  অথবা  বা�বায়েন  আ�হী ; 
- �চিলত , ধম�য় , নারী এবং ত�ণ �গা�ী �নতা , কিমউিন� -�কি�ক সং�া , ধম�য় পিরষদ ও সিমিত , �ানীয় িসএসও               

এবং  �নটওয়াক�  ; অথবা  িনজ�  উেদ�ােগ  কিমউিন�  কম�  এবং  �ভাবিব�ারকারী  (এবং  হেত  ই�কু ) ব�ি� ; 

- বাংলােদশ , পািক�ান , �লংকা , বা  দি�ণ  এিশয়ার  অন�ান�  �দশ  �যমন  �নপাল  বা  ভারতবেষ�  িনবি�ত  সং�া । 

আ�হী  ব�ি�  বা  সং�ােক  আেবদন  ফেম�র  মাধ�েম  তােদর  আেবদন  জমা  িদেত  হেব । 

বাংলােদশীরা  আেবদন  ক�ন  (ব�ি�  ও  সং�া ) : িলংক 



আমরা অনলাইন িলংেকর মাধ�েম আেবদন জমা �দওয়ার আেগ অি�ম ��িত �নওয়ার পরামশ� িদই । আেবদন ফম�� িপিডএফ                

ড�েম�  িহসােব  পাওয়া  যােব  এখােন ।  িবেশষ  ��ে�  ইেমইেলর  মাধ�েম  জমাকৃত  আেবদন  �হন  করা  হেব । 

আেবদন  �ি�য়া  সং�া�  �যেকােনা  �ে�র  জন�  �যাগােযাগ  ক�ন  �ক�  সম�য়কারী  জনাব  সাইমন  ওেয়ল 

(simon.woell@kua.fi) ১১  অে�াবর  ২০২০  এর  মেধ� 

আেবদেনর  �শষ  সময়  ম�লবার , ২০  অে�াবর  ২০২০  বাংলােদশ  সময়  রাত  ১১টা 

 

আহা ! �ু� অনদুান ও সামথ�� উ�য়ন কম�সূচী অংশীদারেদর সমি�ত সং�া �ারা বা�বািয়ত হে� , যার অ�গ�ত �নটওয়াক� ফর                 
�রিলিজয়াস অ�া� ��ািডশনাল িপসেমকাস� / িফন চাচ� এইড , ওয়া�� �ফইথস �ডেভলপেম� ডায়লগ , �স�ার ফর িপস অ�া�                
জাি�স - ��াক িব�িবদ�ালয় , �স�ার ফর কিমউিনেকশন অ�া� �ডেভলপেম� অফ বাংলােদশ , ইসলািমক িরিলফ             

ওয়া�� ওয়াইড , ইয়ুথ �ডেভলপেম� ফাউে�শন এবং ল�া জািতকা সারেভাদায়া �ামাদানা সা�ামায়া । �ক��র অথ�ায়েন            

ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এবং এিশয়া মসুিলম অ�াকশন �নটওয়াক�  , ই�ারন�াশনাল �নটওয়াক� অফ এনেগজড বিু�� , ইউনাইেটড             

�নটওয়াক�   অব  ইয়ং  িপসিব�াস�  এবং  �কএআইিসআইআইিড  ডায়ালগ  �স�ার  �ারা  সমিথ�ত । 

 

 

 

 

 

 

 

 


