আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)

* এই টু েলর আওতায় এর আেগ 0রিজে3শন করা 0কােনা 7েজ8 স:িক;ত তথ=
আপেডট করেল 7েজ8 িজএএম (GAM) 0রফােরG নHর িনেচ উেKখ কMন।
o আমার কােছ )রফাের+ ন-র আেছ, যা িনেচ িদি3।
o আিম নতু ন 7েজ9 )রিজে:শন করিছ এবং আমার )কােনা )রফাের+ ন-র
)নই।
o আিম এর আেগ এই 7েজ9 )রিজে:শন কেরিছ, তেব )রফাের+ ন-র ভু েল
)গিছ।

* 7েজ8 িজএএম (GAM) 0রফােরG নHর

ন"র$ &' হেব ‘িজ’ িদেয় এবং এরপর ৯$ সংখ7া থাকেব

পরবত< পয>ায়

Oাইড ২

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
7েজে8র পয; ায়
* 7েজে8র পয; ায় িনব; াচন কMন
o ?তিরর পয>ায়
o মিনটিরেঙর পয>ায় - বাDবায়েনর সময়
o মিনটিরেঙর পয>ায় - EেজFেশেষ
* িজএএম (GAM) স:Sকারী ব=িU
* নাম
* জব টাইেটল/ 7ািতWািনক পদবী
* ইেমইল

পরবত< পয>ায়

Oাইড ৩
আইএএসিস (IASC) -জ/ার উইথ এজ মাক6ার (-7িনং)
:েজে<র িব>ািরত - :াথিমক তথA
* :িতCােনর নাম

* :িতCােনর ধরন
o জািতসংেঘর অFসংGা
o আHজIািতক এনিজও/ )রডMস/ )রডিMেসN
o জাতীয় িকংবা Gানীয় এনিজও
o অনQানQ
* :েজে<র নাম

*:েজ<স মিডউল (নতু ন ওিপএস) :েজ< নJর
7েজ9 )রিজে:শন িRেনর ওপের থাকা ৬ সংখQার ন-রW বসান। )যমন আপনার )কাড যিদ
এXএনিপ/১২৩৪৫৬/১ হয়, তেব ১২৩৪৫৬ বসান। 7েজ9স মিডউেল 7েজ9 )রিজে:েশন কের
না থাকেল িনেচর খািল অংশW পূরণ করার দরকার )নই।

* :েজে<র বা>বায়নকাল
)য বছরbেলােত 7েজ9W বাcবািয়ত হেয়েছ/ হে3/ হেব, )সbেলা িচিdত কeন:
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ২০২২ ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬
* :েজে<র -ময়াদ
জানা থাকেল 7েজ9 ke ও )শেষর সময় উেmখ কeন

* -য -দেশ :েজ<O বা>বািয়ত হেQ
কেয়কW )দেশ হেয় থাকেল 7ধান )দশWর নাম উেmখ কeন

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
7েজে8র িবZা্িরত – 0স8র
* 0স8র/ ]া^ার িনব; াচন কMন
o ক7াI Jকাঅিড>েনশন/ ম7ােনজেমN (িসিসিসএম)
o আিল> িরকভাির
o িশTা
o জ'ির Jটিলকমুিনেকশন
o খাদ7 িনরাপVা
o WাX7
o Eজনন WাX7
o এমএইচিপএসএস
o লাইভিল[ড
o লিজি\কস
o নন–ফু ড আইেটমস
o পুি_
o সুরTা
o িশ& সুরTা
o Jজ`ার Jবজড ভােয়ােলa
o হাউিজং, ল7া` এ` Eপা$>
o মাইন এ7াকশন
o আdয়ন
o ওয়াশ
o অন7ান7

পরবত< পয>ায়

Oাইড ৫

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
7েজে8র িবZা্িরত – 0জ`ার ও বয়সসীমা
* 0জ`ার aপ

Jযসব Jজ`ার fপেক এই EেজF$ সরাসির সাহায7 করার উেদ7াগ িনেয়েছ
Jসiেলা িচিjত ক'ন
o নারী
o Jমেয়
o Jছেল
o পু'ষ
o অন7 Jকােনা Jজ`ার/ Jজ`ার ওিরেয়েNশন
o Eেযাজ7 নয়

পরবত< পয>ায়

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
7েজ8 bতিরর পয; ায় l িনডস এনালাইিসস/ চািহদা িবেeষণ
মূল িজইএম এ: 0জ`ার এনালাইিসস
* 7েজে8র িনডস এনালাইিসস অংশ, 0যখােন িলিখতভােব এর চািহদা
িবেeষেণর কথা আেলাচনা করা হেয়েছ, িনধ; ারণ কMন:

সবেচেয় Jবিশ lহণেযাগ7$ িনব>াচন ক'ন
o চািহদা, ভূ িমকা ও Tমতাকাঠােমা (Jজ`ার ও অন7ান7)
o চািহদা
o এখনও চািহদা িবেpষণ করা হয় িন
* 7েজে8র 0জ`ার এনালাইিসস অংশp খুব সংেqেপ িলখুন:

১৫০ শেtর কম

* ডrেমেsর নাম উেKখ কMন 0যখােন আপনার 7েজে8র এই অংশp পাওয়া
যােব:

পরবত< পয>ায়

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
:েজ< Rতিরর পয6 ায় l িনডস এনালাইিসস/ চািহদা িবেVষণ
মূল িজইএম (GEM) এ: -জ/ার এনালাইিসস
* :েজে<র িনডস এনালাইিসস অংশ, -যখােন িলিখতভােব এর চািহদা িবেVষেণর কথা
আেলাচনা করা হেয়েছ, িনধ6 ারণ কcন: সবেচেয় )বিশ oহণেযাগQW িনবIাচন কeন
o চািহদা, ভূ িমকা ও pমতাকাঠােমা ()জsার ও অনQানQ)
o চািহদা
o এখনও চািহদা িবেuষণ করা হয় িন
* িলিখত িনডস এনালাইিসস অংেশ িনেচ বিণ6 ত -য -জ/ার dপeেলার সুিনিদ6 f চািহদা
ইতAািদ আেলাচনা করা হেয়েছ তা উেgখ কcন:)যসব vেপর )pেw 7েযাজQ তার সবbেলাই

িনবIাচন কeন
o নারী
o )মেয়
o )ছেল
o পুeষ
o অনQ )কােনা )জsার/ )জsার ওিরেয়েNশন
o )জsার সুিনিদI x নয়
* িনডস -জ/ার এনালাইিসেস িনেচ বিণ6 ত -য বয়সসীমা অনুযায়ী নারী, -মেয়, -ছেল ও
পুcষেদর িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ: যােদর )pেw 7েযাজQ তার সবbেলাই িনবIাচন কeন
o কমবয়সী িশk
o িশk
o বেয়াঃ7াz িকেশার/ িকেশারী
o তeণ
o যুবা
o মধQবয়সী
o বয়{
o বয়স িনধIািরত নয়
* :েজে<র -জ/ার এনালাইিসস অংশO খুব সংেiেপ িলখুন: ১৫০ শে|র কম

* ডjেমেkর নাম উেlখ কcন -যখােন আপনার :েজে<র এই অংশO পাওয়া যােব:

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
7েজ8 bতিরর পয; ায় l গৃহীত সহেযািগতা (Adapted Assistance)
মূল িজইএম (GEM) িড: সমি•ত (Tailored) কায; ƒম
* যার িভি„েত 7Zািবত কায; ƒম গৃহীত হেয়েছ:

সবেচেয় Jবিশ lহণেযাগ7$ িনব>াচন ক'ন
o

চািহদা

o

িবিভu ধরেনর চািহদা, ভূ িমকা ও Tমতাকাঠােমা (Jজ`ার ও অন7ান7)

o

সুিনিদ> _ মাণদেwর আওতায় সহেযািগতার িবষয়iেলা িনধ>ারণ করায়
আলাদা আলাদা কায>xম lহণ করা হয় িন

o

সামািজক Jজ`ার সIিক> ত বাধা ও ?বষম7

* িনেচ বিণ; ত 0যসব 0জ`ার aপ সুিনিদ; … চািহদা/ ভূ িমকা/ bবষেম=র িভি„েত
কায; ƒম/ 7েজ8 আইেটম গৃহীত হেয়েছ:

Jযসব fেপর JTেy Eেযাজ7 তার সবiেলাই িনব>াচন ক'ন
o নারী
o Jমেয়
o Jছেল
o পু'ষ
o অন7 Jকােনা Jজ`ার/ Jজ`ার ওিরেয়েNশন
o Jজ`ার সুিনিদ> _ নয়
o সবার JTেyই সমানভােব Eেযাজ7, কারণ সবাইেকই সমানভােব িচিjত করা
উিচত

* িনেচ বিণ; ত 0য বয়সসীমার নারী, 0মেয়, 0ছেল ও/ অথবা পুMষেদর উে†শ=
কের 7েজ8 কায; ƒম গৃহীত হেয়েছ:

যােদর JTেy Eেযাজ7 তার সবiেলাই িনব>াচন ক'ন
o কমবয়সী িশ&
o িশ&
o বেয়াঃEা{ িকেশার/ িকেশারী
o ত'ণ
o যুবা
o মধ7বয়সী
o বয়|
o বয়স িনধ>ািরত নয়
* িবিভS 0জ`ার/ বয়সসীমা ও সংিe… 0qে‡ অন=ান= bবিচে‡র (0যমন 7িতবˆী
ব=িU, সংখ=ালঘু) িভি„েত কায; ƒমŠেলা িকভােব গৃহীত হেয়েছ তা খুব সংেqেপ
উেKখ কMন:

১৫০ শেtর কম

* ডrেমেsর নাম উে‹খ কMন 0যখােন আপনার 7েজে8র এই অংশp পাওয়া
যােব:

পরবত< পয>ায়

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
7েজ8 bতিরর পয; ায় l পয; াŒ অংশ•হণ
মূল িজইএম (GEM) িজ: 7েজে8র ওপর 7ভাব
* 7েজ8 ম=ােনজেমেsর 0য পয; ােয় qিত•Z জনেগাWীেক স:ৃU করা হয় তা
উেKখ কMন:

JযেTেy Eেযাজ7 তা িনব>াচন ক'ন
o

চািহদা িন}পণ

o

কায>xম িনধ>ারণ

o

সহেযািগতা িনধ>ারণ

o

EেজF পয>ােলাচনা ও পিরবত> ন

o

EেজF ম7ােনজেমেN জিড়ত না, অথবা পরামশ>/ অনুেরাধ কােজ লাগােনা
হয় িন

* িনেচ বিণ; ত 0যসব 0জ`ার aপ 7েজ8 ম=ােনজেমsেক সরাসির 7ভািবত
কেরেছ:

Jযসব fেপর JTেy Eেযাজ7 তার সবiেলাই িনব>াচন ক'ন
o নারী
o Jমেয়
o Jছেল
o পু'ষ
o অন7 Jকােনা Jজ`ার/ Jজ`ার ওিরেয়েNশন
o Jজ`ার সুিনিদ> _ নয়

* িনেচ বিণ; ত 0য বয়সসীমার নারী, 0মেয়, 0ছেল ও পুMষ 7েজ8 ম=ােনজেমsেক
সরাসির 7ভািবত কেরেছন:

যােদর JTেy Eেযাজ7 তার সবiেলাই িনব>াচন ক'ন
o কমবয়সী িশ&
o িশ&
o বেয়াঃEা{ িকেশার/ িকেশারী
o ত'ণ
o যুবা
o মধ7বয়সী
o বয়|
o বয়স িনধ>ািরত নয়
* qিত•Z জনেগাWী িকভােব 7েজ8/ 7•ামেক 7ভািবত কেরেছন এবং
জনেগাWীর একp অংশ 7েজে8র আওতার বািহের িছল িকনা এবং থাকেল 0কন
িছল তা খুব সংেqেপ উেKখ কMন:

১৫০ শেtর কম

* ডrেমেsর নাম উে‹খ কMন 0যখােন আপনার 7েজে8র এই অংশp পাওয়া
যােব:

পরবত< পয>ায়

আইএএসিস (IASC) 'জ)ার উইথ এজ মাক0ার ('2িনং)
7েজ8 bতিরর পয; ায় l পয; ােলাচনা
মূল িজইএম (GEM) 0জ: সুিবধা7ািŒ
* চািহদাস:S জনেগাWীেক সুিনিদ; …ভােব সুিবধা িদেত 0পেরেছ, িনেচ বিণ; ত
এমন অŽত একp সূচক এই 7েজে8 আেছ:
o

চািহদা পূরণ হেয়েছ িকনা তা যাচাইেয় অ•ত এক$ সূচক িনধ>ারণ করা
হেয়েছ

o

গৃহীত কায>xম স•কভােব Jপৗেছ Jদয়া হেয়েছ িকনা তা যাচাইেয় অ•ত
এক$ সূচক িনধ>ারণ করা হেয়েছ

o

চািহদা িকংবা কায>xেমর সােথ সূচেকর Jকােনা সIক> Jনই

o

Jকােনা সূচকই িনধ>ারণ করা হয় িন

* অŽত একp সূচক িনেচ বিণ; ত 0জ`ার aপ অনুযায়ী পৃথক করা হেয়েছ:

Jযসব fেপর JTেy Eেযাজ7 তার সবiেলাই িনব>াচন ক'ন
o নারী
o Jমেয়
o Jছেল
o পু'ষ
o অন7 Jকােনা Jজ`ার/ Jজ`ার ওিরেয়েNশন
o একই EেজেFর মাধ7েম উভয় fপেক সুিবধা িদেত Jকবল এক$ Jজ`ার
fপেক িনব>াচন করা হেয়েছ
o এই EেজF$ মাy এক$ Jজ`ার fপ িনেয় কাজ কের
o Jজ`ার সুিনিদ> _ নয়

* অŽত একp সূচক িনেচ বিণ; ত বয়সসীমা অনুযায়ী পৃথক করা হেয়েছ:

Jযসব fেপর JTেy Eেযাজ7 তার সবiেলাই িনব>াচন ক'ন
o কমবয়সী িশ&
o িশ&
o বেয়াঃEা{ িকেশার/ িকেশারী
o ত'ণ
o যুবা
o মধ7বয়সী
o বয়|
o একই EেজেFর মাধ7েম সব fপেক সুিবধা িদেত Jকবল এক$ বয়সসীমার
fপেক িনব>াচন করা হেয়েছ
o এই EেজF মাy এক$ বয়সসীমার জনেগা„ীেক িনেয় কাজ কের
o বয়স িনধ>ািরত নয়
* 7েজে8 িনধ; ািরত সংিe… সুিবধা7ািŒর সূচকp উেKখ কMন এবং খুব সংেqেপ
িলখুন িকভােব এর আওতায় 0দয়া সুিবধাŠেলা িনধ; ারণ করেবন (0যমন 7েদয়
পণ= ও 0সবাসমূেহর 0রকড; রাখা, অনুিমিত িকংবা স•ি… সংƒাŽ সােভ;):

১৫০ শেtর কম

* ডrেমেsর নাম উে‹খ কMন 0যখােন 7েজে8র এই অংশp পাওয়া যােব:

কনেটk

-কাড

:nােমর -কoিবpু
এম

O

Ø

-জ/ার -মইনিqিমং

টােগ6 ট এAাকশন

:েযাজA নয়

)যখােন 7েতQেকই টােগIট

সুিনিদI x একW vপেক
টােগIট

)জsার

৪

+ বয়স
+

7িতটা বয়সসীমার )জনেগা€ীেক

7oােমর মূল উেƒশQ হেলা

7েয়াজন আেছ এমন

অHভুI • কের

7িতটা বয়সসীমার

জনেগা€ীর সােথ স†ৃ• হয়

আনেত ভূ িমকা রাখার স‚াবনা

)জনেগা€ীেক অHভুI •

না িকংবা তােদর ওপর

)বিশ

কের

)কােনা 7ভাব রাখেত পাের

)জsার সমতা

বৃি… করা

না

7িতটা বয়সসীমার )জনেগা€ীেক

7িতটা বয়সসীমার

7েয়াজন আেছ এমন

অHভুI • না কেরও

)জনেগা€ীেক অHভুI • না

জনেগা€ীর সােথ স†ৃ• হয়

সমতা আনেত ভূ িমকা রাখার

কেরও )জsার সমতার

না িকংবা তােদর ওপর

স‚াবনা )বিশ

িবষয়Wেক সামেন আনার

)কােনা 7ভাব রাখেত পাের

িদেক 7ধানত লpQ রােখ

না

এQাকশন*
)জsার

৩

+ এQাকশন

বয়স

২

+ এQাকশন

)জsার সমতা

)জsার

)জsার সমতায় ভূ িমকা রাখার

অসমতার িবষয়Wেক তু েল 7েয়াজন আেছ এমন

স‚াবনা কম

ধরেলও )জsার সমতা

জনেগা€ীর সােথ স†ৃ• হয়

আনেত 7েয়াজনীয়

না িকংবা তােদর ওপর

পদেpপ oহণ কের না

)কােনা 7ভাব রাখেত পাের
না

এQাকশন

১

)জsার সমতায় ভূ িমকা রাখার

অসমতার িবষয়Wেক তু েল 7েয়াজন আেছ এমন

স‚াবনা কম

ধরেলও )জsার সমতা

জনেগা€ীর সােথ স†ৃ• হয়

আনেত 7েয়াজনীয়

না িকংবা তােদর ওপর

পদেpপ oহণ কের না

)কােনা 7ভাব রাখেত পাের
না

)না

০

7oােমর সােথ িনয়মতাি‡ক উপােয় স†ৃ• হেত পাের না

এQাকশন

িজএএম (GAM) -yল -yার

7oাম এQাে7াচ

*7oামিভিˆক এQাকশন, উপাদান িকংবা
পদেpপ

