
ম ুক আহ্বান/উন্মুক্ত আহ্বান
ক. ভূমিমিকা

বাংলােদেশেশে অনুপ্রেপ্র্রেরণামিয় এবং বাস্রেতবমিুপ্রখী প্র্রেকেল্রেপ্র রূমপ্কারেদেশর প্র্রেিত আবেবদেশন প্াঠােত আবন্রেতিরক 
আবমিন্রেতর্রেণ জানােনা হচ্ছেচ্রেছ।

েযৌথ অথবা বয্রেিক্রেত উদ্যেদেশয্রোেগে যঁারা অনুপ্রেপ্র্রেরণামিয় ও বাস্রেতবমিুপ্রখী প্র্রেকল্রেপ্ প্িরকল্রেপ্না /প্িরচালনা 
করেছন তঁােদেশর অিভযাতর্রোর সঙ্রেগেী হচ্ছেত এবং তঁােদেশর অমিূমলয্রে অিভজ্রেঞতার ভাগেীদেশার হচ্ছেত চাই আবমিরা। 
আবর েসই লেক্রেষ্য্রে উদ্যেদেশয্রোক্রেতােদেশর প্র্রেকেল্রেপ্ অথর্রোয়েনর জনয্রে আবেবদেশন করেত সাদেশর আবমিন্রেতর্রেণ 
জানাই। এেক্রেষ্েতর্রে একজন (বা একিটি েগোষ্্রেঠী) এক বা একািধিক প্র্রেকেল্রেপ্ অথর্রোয়েনর জনয্রে সেবর্রোচ্রেচ 
েমিাটি ৪,০০,০০০ (চার লাখ) টিাকার অথর্রোয়েনর জনয্রে আবেবদেশন করেত প্ারেবন।

খ. েয-সব প্রকল্পে আল্পে আমাদেদের সমৃ্পক্ততার স ুযোযোগ আছেছ

এই তহবিবিলেলের আওতায় আমরা আপনাদেদের কাছ েথেকেকে পরীক্ষাম ূলক, স ৃজনশীল অথবা পাইলট 
প্রকল্পের ল্পের জন্য সহায়তা িদিতেতে আগ্রহী েযেসব প্রকল্প সমাজেজের প্রান্তিক ন্তিক বা সামাজিজিক-অর্থনর্থনৈনৈতিতিক-

অধিধিকারগত িবিভিভিন্ন ঝুঁক িকির সম্ম ুখীন জনগোগোষ্ঠীর সঙ্গে তঙ্গে তাদেদের অধিধিকার ও কল্যাণ িনিশ্চিত শ্চিত করার 
উদ্দেশ্দ্দেশ্য িনিয়েয়ে কাজ করতেতে চায় বা ইতিতিমধ্যে কধ্যে কাজ করছেছ। এছাড়া এই তহবিবিলেলের আওতায় আমরা 
েসেইসব প্রকল্পের ল্পের সঙ্গেও ঙ্গেও কাজ করতেতে আগ্রহী েযেগুলোলো পরিরিবেবেশগত সমস্যা, নগর-পরিরিকল্পনা অথবা 
িশিক্ষা সংক্রান্ত িবিষয়েয়ে িবিভিভিন্ন পরীক্ষাম ূলক ধারণা িনিয়েয়ে কাজ করছেছে বা কাজ করতেতে আগ্রহী। 

গ. েযে ধরনেনের উদ্যোক্দ্যোক্তাদেদের সঙ্গে আঙ্গে আমরা কাজ করতেতে চাই

আবেবদেশনকারীেদেশর প্র্রোিতষ্্রেঠািনক উদ্যচ্রেচকর্রেিমিকতা প্িরহচ্ছার কের (non-hierarchic) িবিভন্রেন সামিািজক 
অবস্রেথা ও েগোষ্্রেঠীর মিানুপ্রেষ্র সেঙ্রেগে দেশলগেতভােব কাজ করার সামিথর্রেয্রে থাকেত হচ্ছেব , েয সামিািজক অবস্রেথা,
েগোষ্্রেঠী বা েপ্শোর মিানুপ্রেষ্র কলয্রোণ ও উদ্যন্রেনয়েনর লেক্রেষ্য্রে প্র্রেকল্রেপ্ গের্রেহচ্ছণ করা হচ্ছেব প্র্রেকেল্রেপ্র গোঠিনক 
ভাবনায় তােদেশর সমি্রেপৃ্ক্রেত করেত হচ্ছেব। এছাড়া, উদ্যেদেশয্রোক্রেতােদেশর প্র্রেকল্রেপ্ গের্রেহচ্ছণ, বােজটি িনধির্রোরণ ও 
বাস্রেতবায়ন প্র্রেিকর্রেয়ার সব প্যর্রোেয় উদ্যঁচুপ্র মিােপ্র দেশািয়তব্রেেবাধি থাকেত হচ্ছেব যা তঁােদেশর সততা , সব্রেচ্রেছতা ও 
িনেবদেশেনর মিধিয্রে িদেশেয় প্র্রেকািশেত হচ্ছেব। 

আবপ্নার/আবপ্নােদেশর প্র্রেকেল্রেপ্র েযসব ৈবিশেষ্্রেটিয্রে আবমিােদেশর সমি্রেপৃ্ক্রেত হচ্ছেত উদ্যৎসাহচ্ছ েযাগোেব:
 িনেজেদেশর মিেধিয্রে সুপ্রসমিিনব্রেতভােব সংগেিঠত হচ্ছওয়ার সামিথর্রেয্রে বৃিদেশ্রেধি করেব
 রসেবাধি জাগোেব ও লালন করেব
 প্র্রেকেল্রেপ্র কমির্রেীদেশেলর অংশে কের েনওয়ার মিাধিয্রেেমি দেশািরদেশর্রেয্রেসীমিার িনেচ বসবাসকারী মিানুপ্রেষ্র 

ক্রেষ্মিতায়ন ঘটিােব
 উদ্যদেশ্রেভাবনমিূমলক
 আবেলাকিচতর্রেিভিত্রেতক
 িবিভন্রেন ধিরেনর সামিািজক-অথর্রেৈনিতক বাস্রেতবতা েথেক আবসা চচর্রো ও দেশক্রেষ্তার সিমি্রেমিলন 

ঘটিােব
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 শেুপ্রধিুপ্রমিাতর্রে একােডেমিমিক কাঠােমিার বাইের িগেেয় গেেবষ্ণা ও িচন্রেতাভাবনার বৃহচ্ছত্রেতর চচর্রোর 
প্র্রেিতফলন ঘটিােব

 সন্রেতুপ্রিষ্্রেটি েযাগোেব
 একিটি প্র্রোরিমি্রেভক (prototype) প্র্রেকল্রেপ্ সাফেলয্রের ওপ্র িনভর্রের কের প্রবতর্রেীকােল যার 

িবস্রেতার ঘটিােনা েযেত প্াের
 আবপ্িন/আবপ্নারা এবং প্র্রেকল্রেপ্িটি অনয্রোনয্রে দেশাতার সুপ্রিনিদেশর্রেষ্্রেটি কাঠােমিার েভতের প্েড়ন না

ঘ. কারা আবেবদেশন করেত প্ারেবন

 বাংলােদেশেশের েয-েকােনা বয্রেিক্রেত নাগেিরক অথবা েযৌথ
 উদ্যেদেশয্রোক্রেতােদেশর একজনেক ইংেরিজর নূময্রেনতমি েলখা ও প্ড়ার দেশক্রেষ্তা থাকেত হচ্ছেব
 প্র্রোিতষ্্রেঠািনক িশেক্রেষ্া বাধিয্রেতামিূমলক নয়। আবমিরা প্র্রেকল্রেপ্ বাস্রেতবায়েন উদ্যেদেশয্রোক্রেতােদেশর 

যথাসমি্রেভব কািরগেির সহচ্ছায়তাও প্র্রেদেশান করেত েচষ্্রেটিা করব।
 প্র্রেকেল্রেপ্র আবেবদেশন করেত েকােনা মিূমলয্রে প্র্রেদেশান করেত হচ্ছেব না।

ঙ. সমিয়কাল

আবেবদেশেনর সমিয়কাল

 েফসবুপ্রক গের্রেুপ্রপ্ 'open call Schwimmer'-এ অন্রেতভুপ্রর্রেক্রেত েহচ্ছান এবং প্র্রেেশে্রেনাত্রেতর প্ড়ুপ্রন
 প্র্রেথমি েমিয়ােদেশ আবেবদেশন করার েশেষ্ তািরখ: 12 মি েমি, ২০১৮
 প্র্রোথিমিকভােব িনবর্রোিচত প্র্রেকল্রেপ্গেুপ্রেলার িবস্রেতািরত প্র্রেকল্রেপ্-প্র্রেস্রেতাব প্াঠােনার সমিয়: েমি-

জুপ্রন ২০১৮
 প্র্রোক-চূমড়ান্রেতকরণ আবেলাচনা: জুপ্রন-জুপ্রলাই মিােস প্র্রোথিমিকভােব িনবর্রোিচত প্র্রেকল্রেপ্গেুপ্রেলার ওপ্র 

ঢাকায় আবেলাচনা অনুপ্রিষ্্রেঠত হচ্ছেব
 চূমড়ান্রেত িসদেশ্রেধিান্রেত: প্র্রোক-চূমড়ান্রেতকরণ আবেলাচনার এক সপ্্রেতাহচ্ছ প্র।

প্র্রেকল্রেপ্ বাস্রেতবায়েনর সমিয়কাল

২০১৮ সােলর জুপ্রলাই মিােস চূমড়ান্রেত বাছাই েঘাষ্ণার প্র েথেক ২০১৯ সােলর েফবর্রেুপ্রয়ািরর মিেধিয্রে (েকােনা 
েকােনা প্র্রেকেল্রেপ্র েক্রেষ্েতর্রে এর বয্রেিতকর্রেমি হচ্ছেত প্াের যা আবেলাচনাসােপ্ক্রেষ্)।

চ. আবমিরা কারা?

আবমিরা ইউদ্যেরােপ্র কেয়কজন সমিমিনা ও সমিভাবনার বন্রেধিুপ্র বাংলােদেশেশের উদ্যপ্িনেবশেিবেরাধিী ও মিুপ্রিক্রেতকামিী 
েগোষ্্রেঠীগেুপ্রেলার কাযর্রেকর্রেেমি সহচ্ছায়তা করার উদ্যেদেশ্রেদেশশেয্রে িনেয় যারা একসােথ হচ্ছেয়িছ। মিূমলত অনানুপ্রষ্্রেঠািনক 
আবমিােদেশর এই মিেঞ্রেচর নামি Büro Schwimmer। বাংলােদেশেশে িকছুপ্র িকছুপ্র েবসরকাির সংস্রেথার কাজ 
আবমিােদেশর কােছ অতয্রেন্রেত প্র্রেশেংসনীয় বেল মিেন হচ্ছেয়েছ। িকন্রেতুপ্র একই সেঙ্রেগে আবমিরা মিেন কির আবমিােদেশর 
ঐক্যেকয্রের অনানুপ্রষ্্রেঠািনক রূমপ্ আবেরা েবিশে প্রীক্রেষ্ামিূমলক উদ্যেদেশয্রোেগের জনয্রে িবেশেষ্ সহচ্ছায়ক হচ্ছেব। এই 
উদ্যেদেশয্রোগে গের্রেহচ্ছেণর েক্রেষ্েতর্রে আবেরা আবেরা েয তািগেদেশিটি আবমিােদেশর জনয্রে িবেশেষ্ভােব কাজ কেরেছ তা হচ্ছেলা , 
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আবমিরা আবরামিেকদেশারার বুপ্রিদেশ্রেধিজীবী হচ্ছেয় বড় বড় বুপ্রিল ঝাড়েত চাই না বা েকবলমিাতর্রে িনেজেক িনেয়ই 
বয্রেস্রেত থাকেত চাই না। আবমিরা অনয্রেেদেশর নয্রোয় সংগের্রোেমির সাথীও হচ্ছেত চাই।

Büro Schwimmer দেশলিটির েকােনা আবইনগেত রূমপ্ েনই। তেব আবমিােদেশর একিটি ওেয়বসাইটি আবেছ: 
www.buero-schwimmer.de ওেয়বসাইটিিটি মিূমলত একিটি মিঞ্রেচ েযখােন আবেলাকিচতর্রে প্র্রেকল্রেপ্, 
চলিচ্রেচতর্রে প্িরেবশেনা, প্র্রেকল্রেপ্ আবেয়াজন, স্রেথাপ্তয্রেিভিত্রেতক কাযর্রেকর্রেমি, প্র্রেকাশেনাসহচ্ছ িবিভন্রেন ধিরেনর 
উদ্যেদেশয্রোগে প্িরচালনা করা যায়। এেত েয েকউদ্য েযাগে িদেশেত প্ােরন। মিূমল সদেশসয্রে েস্রেভন এগোরস এবং িসিবল 
হচ্ছফটিার।

প্র্রেথমি প্যর্রোেয়র জনয্রে সেবর্রোচ্রেচ ১ পৃ্ষ্্রেঠার মিেধিয্রে প্াঠােত অনুপ্রেরাধি করা যােচ্রেছ েযখােন িনমি্রেনিলিখত 
িবষ্য়ািদেশ থাকেত হচ্ছেব।

১. প্র্রেকেল্রেপ্র বণর্রেনা: আবপ্িন কী করেত চান এবং েকাথায় কার সেঙ্রেগে (তািত্রেতব্রেক বা আবদেশিশের্রেক 
আবেলাচনা সমি্রেপ্ূমণর্রে প্িরহচ্ছার করুপ্রন।)

২. সামিািজক প্টিভূমিমি এবং উদ্যেদেশয্রোগেিটি গের্রেহচ্ছেণর েক্রেষ্েতর্রে আবপ্নার তািগেদেশ: বস্রেতুপ্রত আবমিরা সকেলই 
অেনকিকছুপ্রই জািন। সুপ্রতরাং েয িনিদেশর্রেষ্্রেটি সামিািজক প্িরেপ্র্রেিক্রেষ্েত আবপ্িন উদ্যেদেশয্রোগেিটি গের্রেহচ্ছণ করেত 
চান তারই সংিক্রেষ্প্্রেত িববরণ িদেশন অথবা প্র্রেকল্রেপ্িটির সেঙ্রেগে আবপ্নার সমি্রেপ্েকর্রের জায়গোিটি কী তা 
সংেক্রেষ্েপ্ বয্রোখয্রো করুপ্রন। ওেয়বিলংক িদেশেত প্ােরন।

৩. আবপ্নার িনেজর সমি্রেপ্েকর্রে সংিক্রেষ্প্্রেত িববরণ: বণর্রেনা িদেশন, জীবনবৃত্রেতান্রেত েদেশেবন না। (েযৌথ 
উদ্যেদেশয্রোগে হচ্ছেল সেবর্রোচ্রেচ দেশুপ্রই পৃ্ষ্্রেঠায় আবেবদেশন করেত প্ারেবন।) আবমিরা আবপ্নার জীবেনর গেিতধিারা 
এবং আবপ্নার িনেজর সমি্রেপ্েকর্রে আবপ্নার ধিারণা ও মিূমলয্রোয়ন িবষ্েয় একিটি ধিারণা েপ্েত চাই। এর 
অথর্রে এই নয় েয, আবপ্নার িনেজেক মিহচ্ছৎ িহচ্ছসােব তুপ্রেল ধিরেত হচ্ছেব। সৎ মিূমলয্রোয়নই আবমিােদেশর কােছ 
সবেচেয় গের্রেহচ্ছণেযাগেয্রে হচ্ছেব।

৪. উদ্যেদেশয্রোগে গের্রেহচ্ছণ ও বাস্রেতবায়েনর জনয্রে েয প্র্রেিকর্রেয়া প্িরকল্রেপ্না করা হচ্ছেয়েছ তা বণর্রেনা করুপ্রন : 
প্িরকল্রেপ্না বাস্রেতবায়েন কী কী সমিসয্রো হচ্ছেত প্াের ও তার সমি্রেভাবয্রে সমিাধিান প্র্রেিকর্রেয়াও উদ্যেল্রেলখ 
করুপ্রন। আবপ্িন যিদেশ একিটি প্ূমণর্রেকালীন চাকির বা কােজ িনেয়ািজত থােকন তেব চাকির /কােজর 
প্াশোপ্ািশে কীভােব প্র্রেকেল্রেপ্র অগের্রেগেিত হচ্ছেব েস প্িরকল্রেপ্নার িববরণ িদেশন।

৫. খসড়া বােজটি: প্র্রেেয়াজন হচ্ছেল প্র্রেকল্রেপ্ দেশেলর জনয্রে নূময্রেনতমি মিজুপ্রির অন্রেতভুপ্রর্রেক্রেত করুপ্রন। নূময্রেনতমি 
বােজেটি প্র্রেকল্রেপ্ বাস্রেতবায়েনর লক্রেষ্য্রে রাখুপ্রন।

৬. সারসংেক্রেষ্প্: ওপ্েরাক্রেত ১-৫ নং-এ উদ্যিল্রেলিখত িবষ্য়ািদেশর সারসংেক্রেষ্প্। 

িব.দেশর্রে. যিদেশ আবপ্নার যেথষ্্রেটি ইংেরিজ জানা না থােক তেব মিূমল িবষ্য়ািদেশ উদ্যেল্রেলখ কের বাংলায় বাড়িত 
েলখা ইতয্রোিদেশ সংযুপ্রক্রেত করেত প্ােরন। শেুপ্রধিুপ্রমিাতর্রে বাংলায় প্াঠােনা আবেবদেশন গের্রেহচ্ছণ করা হচ্ছেব না।
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