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প্রকল্পভিতিতিককলবিদেশি বহবিদ বকলছে বনজিওতেহ 

কলাছরাজবিিিিকলী 

িািদ িকলতােদবপ্রকল্পভিতিতিককলবিদেশি বহবিদে রবপিরছাণবকলছে বনজিওতেহ।বগহ অর্ িদ েররবতু জায়বচ িহবঅর্ িদ েররবপ্রর্ছব

 য়বছােিবিদেশি বহবিদে রবপ্রদাব িকলছুটাববদেেে , হেদবনবিছেয়বকলেছে বঅনুেছািশহবপ্রকলে্পভরবিংখ্যা। বরািবঙ্গােকলিিকলব

হবিদে রবপ্রদােবরবকলারেণইবমূ হবিদেশি বঅনুশাজববদেেে । নজিওতবব্যুেরাববর্েকলবপ্রকলাি হবিদেশি বঅনুশােজরবপ্রদাববিচত্রব

িদেেষণবকলেরবনিদ হথ্যবপাতয়ােগে । 

 

নজিওতবব্যুেরাবওািজেয়ে , ২০১৭-১৮বঅর্ িদ েরববছাটবঅর্ ি ােববয়ব৬৬১৬ববকলাটিব১২ব াখ ৬৫ববাওারব২৯৩বটাকলা।বচ িহব

২০১৮-১৯বঅর্ িদ েররবপ্রর্ছব য়বছােিব ােববেয়ে ব৩৩২৬ বকলাটিব৫৭ব াখব৭৩ববাওারব৮৯৬বটাকলা।বঅর্ িপ্রদােবরবচ ছাজব

ধারাবঅব্যাবহবর্াকলে বহা গহবদ রেকলব ািেেয়বযােদ।বনরবআেগব২০১৭-১৮বঅর্ িদ েরবনজিওতেহবিদেশি বহবিদ  

বদেেি  ব৫৭৩ববকলাটিব৬৬ব াখব৯ববাওারব৭৫৪বটাকলা।বনরবআেগরবদ েররবতু জায়বনটিবি   প্রায়ব১২ব হাং ববদি ।বনটাব

ি  বহখজবপয িন্তবতৃহীয়বিেদ িাচ্চবঅর্ ি াে। অর্ ি ােেরবনইববারেকলবহখজবিদগহবদ রগুে ারবছেহাবস্বাতািদকলবিবেিেদইব

আখ্যািয়হ কলেরি ে জবঅর্ িজীিহিদশরা।বহেদবআগাছীেহবঅর্ ি ােেরববারবকলছেদবদে বহখজ তিদষ্যদ্বাণীবকলেরি ে জবহারা।ব

হােশরব ঙ্কাবঅনুিােরবিদিতন্নবপ্রকলে্পভ অর্ ি ােেরববারবক্রছহ্রািছাজবর্াকলে তবিছয়াজছােরব২০১৭বিাে রব২৫বআগস্টববরািবঙ্গা 

গণবহুাবশুরুববে বজতুজবকলেরবঅর্ িবআিেহবশুরুবকলের।বিদহািেহববরািবঙ্গারা পরদহীবিছেয়বদাং ােশে বআগছজবশুরুবকলরে ব

িদেশি বিাবায্যববযাগববয়বপ্রচুর পিরছােণ।বনিদবিাবােয্যরববদি রবতাগইবব্যয়বশুরুববয়বনজিওতগুে ারবছাধ্যেছ।বহারই 

প্রতােদবপরদহীবিছেয়বিদেশি বহবিদ বিকলছুটাবঊর্ধ্িমুখীববেহবর্ােকল। 

 

িদ িে ষববখোঁওবিজেয়বওাজাববগে , বরািবঙ্গাবআগছেজরবপরব২০১৭বিাে রববিেেম্বর বর্েকলবগহব১৪বছাচ িবপয িন্তবনজিওতগুে ারব

ছাধ্যেছববরািবঙ্গােশরবওয দবই ইববাওার ২৪৪ববকলাটিবটাকলাবিদেশি বঅর্ ি ােববেয়ে ।ব১৬২টিবনজিওতরবছাধ্যেছববছাটব৭৮০টিব

নজিওত নইবঅর্ িবিজেয়বকলাওবকলরে । 

 

নজিওতগুে ারবকলেয়কলবদ েররবঅর্ িপ্রদােবর 

 

ধারাবিদেেষণবকলেরববিন্টারবফরবপি িিবডায়া েগরব(িিিপিড)বগেদষণাবপিরচা কলবড. খন্দকলারববগা াছববছায়ােেছব

িছকলা েকলবদে জ, 'িদগহবচারবদ েরবপ্রকল্পভপ্রিহবঅর্ ি দরািবকলেছবনেিে ।ববরািবঙ্গােশরবওয দবপ্রাপ্তবহবিদ বতবপ্রকল্পভবআ াশাব

কলরে  নটাবআরতবকলছববেহবপাের।বনব াোবনজিওতগুে ারবিেঙ্গবকলর্াবদে তবিদিতন্নবিছেয়বনকলই িচত্রবপাতয়াবযােে।বহাইব

অর্ িবদরািবকলেছবযাতয়ারববযবআ ঙ্কাবকলরাববেয়ি  , বিটিবিিহুববেয়ে ।' িহিজবদে জ, নবঅদস্থায়বনজিওতগুে ােকলব

নিিডিওবদাস্তদায়জিব উন্নয়জবকলছ িকলােেবিমৃ্পক্তবকলরারবওয দব২০১৭বিাে বিরকলারেকলবনকলটিব'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠজবকলরারবপরাছ িব

বশয়ব'নিিডিওবদাস্তদায়েজবজাগিরকলবপ্ল্ুাটফছ ি'।বনটি দাস্তদায়জবকলরাবিছেয়রবশািদবদে বছেজবকলেরজবনইবঅর্ িজীিহিদশ।  

 

বরািবঙ্গােশরবওয দবিাবােয্যরবদাইেরবঅয দায দবখােহবনজিওতগুে ারবিদেশি বহবিদ  কলেছবযাতয়ারবঅয দহছবকলারণবিবেিেদব

িারািদেেবঅিতদািীবিংকলটববদেেবযাতয়াবশায়ী দে বছেজবকলেরজবঅর্ িজীিহিদশরা।বনবখােহবশাহােশরবিদিজেয়ােগরবনকলটিব

উেেখেযাগ্য ছেজােযাগবতহিরববেয়ে বদে বওািজেয়ে জবহারা।বনব াোবযুদ্ধিদর্ধ্স্তববশ গুে ারবিশেকল অিধকলবছেজােযাগীববতয়াব

নদংবদাং ােশ বস্বে্পভান্নহব(ন িিিড)ববশে রবহাি কলাববর্েকল িজম্নবছধ্যছবআেয়রববশে রবহাি কলায়বচে বআিায়ববদিরকলািরব

উন্নয়জবিংস্থাগুে ার হবিদ বপ্রািপ্তেহববজিহদাচকলবপ্রতাদববফ ে বদে বহােশরবধারণা।  



 

নিশেকলবগহবঅর্ িদ েররবতু জায়বচ িহবঅর্ িদ েরবঅর্ িপ্রদােবরববারবিকলছুটাববদি  বে তবপ্রকল্পভবঅনুেছাশেজরববারবকলছ।বগহব

অর্ িদ রববযখােজবপ্রকল্পভবঅনুেছািশহববেয়ে  ১,৬২৫টি, বিখােজবচ িহবঅর্ িদ েররবপ্রর্ছব য়বছােিবপ্রকল্পভবঅনুেছাশজববপেয়ে  

৭৪৮টি।  

 

নবপ্রিেঙ্গবনজিওতবব্যুেরারবউপপিরচা কলব(পিরশ িজবতবিজরীক্ষা)বআব্দুোববআ  খায়রুছবিছকলা েকলবদে জ, 'মূ হব

বরািবঙ্গােশরবওয দবিদেশি বহবিদে রবপ্রদােবর কলারেণবিািদ িকলবঅর্ ি ােেরববারবঊর্ধ্িমুখী।বিাধারণতােদবনটাবকলেছে ।' িহিজব

আরত দে জ, 'গহবদ রববশে ব ীহবতবদয দারবপ্রেকলাপবি  বজা।বহাইবনিদবখােহতবওরুিরবত্রাণ হবিদে রবপ্রেয়াওজববশখাব

বশয়িজ।বনইবখােহবিাধারণহবনজিওতগুে ারববযবপ্রকল্পভ অনুেছাশজববয়, হারবদশে বনটাবদরংববরািবঙ্গােকলিিকলবব্যয়ববেয়ে ।' 

 

১৯৯০বিাে বনজিওতিদষয়কলবব্যুেরাবপ্রিহিিহববতয়ারবশুরুেহবিংস্থাটিরবঅধীেজ িজদিিহবনজিওতবি  ব৩৪৭টি।ববিবদ রব

িদেশি বঅর্ ি ােববয়ব৪২৬ববকলাটিব৪০ব াখব৮০ বাওারব৫২২বটাকলা।বদহিছােজববশি -িদেশি বিছি েয়বনজিওতরবিংখ্যাবপ্রায়ব

আোই বাওার।বআরবশুরুরবতু জায়বিােেব১৩বগুণববদি বঅর্ িবপােেবনিদবিংস্থা।বব্যুেরা প্রিহিারবপ্রর্ছব১৫বদ েররবছেধ্যব১০ব

দ রইববদেেি  বিদেশি বদরাি।বহেদবতই িছেয়রবছেধ্যবপোঁচটিবরাওস্ববদ েরবদরািবকলছারবজিওরতবরেয়ে । 

 


