ললোকোলোইজেশন লেকননকযোল ওয়োনককিং গ্রুপ

মোননিক সোড়োদোন সম্পনককত নিনোনিয়োল ট্র্যোনকিং িরম
িযিহোর সিংক্রোন্ত ননজদকনশকো
ভূ নমকো:
নিনোনিয়োল ট্র্যোনকিং িরম একনে লেেো লেম যো িোিংলোজদজশ মোননিক সোড়োদোজনর আনথকক প্রিোহজক আজরো ভোজলোভোজি লিোঝোর েনয
একনে েোেোজিস প্রদোন করজি। মোননিক সহোয়তোর আনথকক প্রিোহ লথজক একনে নিনোনিয়োল ট্র্যোনকিং েযোশজিোেক ততনর করো এর প্রধোন
লক্ষ্য। এই েযোশজিোেক মোননিক সোড়োদোন িযিস্থোর স্বচ্ছতো এিিং েিোিনদনহতো িৃ নিজত এিিং স্থোনীয়করণ প্রসোজর সহোয়ক হজি।
িযিহোর পিনত:
নিনোনিয়োল ট্র্যোনকিং িরমনে মূ লত এজেল িরজমজের একনে লেেো লেম। এই লেেো লেজমর মোধযজম নলে এজেনিগুজলো (যোরো সরোসনর
দোতোর কোছ লথজক তহনিল লপজয়জছ) তোজদর মোননিক সোড়োদোজনর আনথকক তথযোনদ প্রদোন করজত পোরজি।
সোধোরণ ননজদকশনো:


নিনোনিয়োল ট্র্যোনকিং িরমনে শুধু মোত্র “নলে এজেনি” পূ রণ করজি;



িরজমজের আিনশযক শতকসমূ হ লমজন তথয প্রদোন করজত হজি;



ননজদকশনো অনু যোয়ী সিংনক্ষ্প্তভোজি তথয প্রদোন করজত হজি;



লকোনও তথয লক্ষ্ত্র খোনল রোখো যোজি নো;



লযখোজন ড্রপেোউন আইকন থোকজি লসখোজন নতুন কজর নকছু ললখো/ লকোন নকছু সিংজযোেন করো যোজি নো;



িরজম নতুন লকোন কলোম লযোগ করো যোজি নো।



সকল তথয ইিংজরনেজত প্রদোন করজত হজি।



সজেতনতো িৃ নিমূ লক কোযকক্রম এর সোজথ সম্পনককত উপকোরজভোগীর সিংখযো মন্তিয-এর ঘজর প্রদোন করুন।



লসচ্ছোজসিোমূ লক কোযকক্রজমর তথয প্রদোন করো যোজি নো।



অিযনয়ত অজথকর তথয লমোে প্রোপ্ত তহনিজলর পনরমোণ এর সোজথ প্রদোন করো যোজি নো।



শুধু মোত্র সোড়োদোজনর নননমজে পিনতগতভোজি ততরীকৃত প্রকজের তথয প্রদোন করজত হজি।

কলোম অনু সোজর ননজদকশোিলী:
এজেল

কলোজমর নোম

কলোম নিং
A
ক্রনমক
B

C

D

যো নলখজত হজি
এনে আপনোর তথয প্রদোজনর ক্রম সিংখযো।

নরজপোনেকিং তোনরখ

অনু গ্রহপূ িকক উজেনখত িরজমে অনু যোয়ী নরজপোনেকিংজয়র তোনরখ নলখুন (উদো:

(নদন/মোস/িছর)

২৬.০৮.২০২০)।

দু জযকোজগর ধরণ

ড্রপেোউন তোনলকো লথজক দু জযকোজগর ধরণ ননিকোেন করুন (উদো: সোইজলোন

(ড্রপেোউন তোনলকো লথজক ননিকোেন করুন)

আম্ফোন)।

প্রকজের নোম

অনু গ্রহপূ িকক এখোজন প্রকজের পুজরো নোম উজেখ করুন।

মন্তিয

এজেল

কলোজমর নোম

কলোম নিং
E
প্রকজের ধরণ

(ড্রপেোউন তোনলকো লথজক ননিকোেন করুন)

যো নলখজত হজি
এখোজন ড্রপেোউন তোনলকো লথজক প্রকজের ধরণ (লযমন: ইমোজেকনি
লরসপি, নরকভোনর এিিং অযোনিনসজপেনর অযোকশন, ইমোজেকনি লরসপি ও
নরকভোনর, ইমোজেকনি লরসপি, নরকভোনর ও অযোনিনসজপেনর অযোকশন)
ননিকোেন করুন।

F

G

প্রকজের দোতো

আপনন লয সিংস্থো লথজক তহনিলনে গ্রহণ কজরজছন এখোজন লসই দোতো

(তহনিজলর উৎস)

সিংস্থো/ উৎজসর নোমনে উজেখ করুন।

তহনিজলর ধরণ

এখোজন ড্রপেোউন তোনলকো লথজক তহনিজলর ধরণ ননিকোেন করুন।

(ড্রপেোউন তোনলকো লথজক ননিকোেন করুন)

তোনলকোয় িোজের েোরনে নিভোগ অন্তভুকক্ত রজয়জছ; লযমন: ইিনেনেউশনোল

মন্তিয

এই লেেোনিল্ড
পূ রণ করো
িোধযতোমূ লক

িোে (উদো: নেএিআইনে, ইনসএইেও); পুল িোে (উদো: নসইআরএি,
স্টোেক িোে); পোিনলকনল লরইস্ে িোে; প্রোইজভে িোে।
H

নলে এজেনির নোম

যোরো সরোসনর দোতোর কোছ লথজক তহনিল গ্রহণ কজরজছ লসই এজেনির

এই লেেোনিল্ড

নোম উজেখ করুন।

পূ রণ করো
িোধযতোমূ লক

I

নলে এজেনি সিংনক্ষ্প্ত নোম

অনু গ্রহপূ িকক নলে এজেনির সিংনক্ষ্প্ত নোম (সিংনক্ষ্প্ত রূপ) নলখুন।

J

নলে এজেনির ধরণ

ড্রপেোউন তোনলকো লথজক এজেনির ধরণ ননিকোেন করুন (উদো: নসনিও,

(ড্রপেোউন তোনলকো লথজক ননিকোেন করুন)

এনএননেও, আরনসআরনস মুভজমি, আইএননেও, ইউএন)।

লমোে প্রোপ্ত তহনিজলর পনরমোণ

এখোজন দোতোর কোছ লথজক প্রোপ্ত লমোে তহনিল উজেখ করুন (েোকোয়)।

K

(েোকোয় উজেখ করুন)
L

N

লমোে িোস্তিোনয়ত অজথকর পনরমোণ

উপকোরজভোগীজদর েনয সরোসনর িযয়কৃত লমোে অজথকর পনরমোণ (েোকোয়)

(উপকোরজভোগীজদর েনয লমোে প্রতযক্ষ্

উজেখ করুন। অনু গ্রহপূ িকক সিংখযোয় নলখুন।

প্রকজের লমোে অপোজরশনোল িযয়

প্রকজের পুজরো অপোজরশনোল িযজয়র পনরমোণ(েোকোয়) উজেখ করুন।

(েোকোয় উজেখ করুন)

অনু গ্রহপূ িকক সিংখযোয় নলখুন।

প্রকজের লমোে ওভোরজহে / এসনপনস /

প্রকজের লমোে ওভোরজহে/ এসনপনস/ আইনসআর/ এসনপনস

আইনসআর / এনএনপনস (েোকোয় উজেখ

পনরমোণ(েোকোয়) উজেখ করুন। অনু গ্রহপূ িকক সিংখযোয় নলখুন।

করুন)
O

P

সরোসনর উপকোরজভোগীর সিংখযো (শুধু

সরোসনর উপকোরজভোগী মোনু জের সিংখযো নলখুন। অনু গ্রহপূ িকক এখোজন লকোন

সিংখযো)

শব্দ নলখজিন নো।

মুল লয লসক্টর ননজয় কোে করো হজয়জছ

আপনোর এজেনি প্রকে েলোকোলীন লকোন লকোন লসক্টজর কোে কজরজছ তো

(অনু গ্রহ কজর এই শব্দগুজলো অনু সরণ

দয়ো কজর উজেখ করুন। এখোজন কলোজমর নশজরোনোজম িনণকত শজব্দর

করুন: েোইল্ড প্রজেকশোন, ওয়োশ,
নেসজেসজমি মযোজনেজমি, এেুজকশন,

িোনোনগুজলো অনু সরণ করোর েনয নিজশেভোজি অনু জরোধ করো হজচ্ছ।

আনলক নরকভোনর, িুে নসনকউনরনে,
ইনিজগ্রজেে নেনিনভ অযোে
এসআরএইেআর, লহলথ, লনেনস্টকস্,
ননউনট্র্শন, লশল্টোর)
Q

লয লেলোয় িোস্তিোয়ন করো হজচ্ছ

পূ রণ করো
িোধযতোমূ লক

িযয় েোকোয় উজেখ করুন)
M

এই লেেোনিল্ড

প্রকেনে লয লেলোয় িোস্তিোয়ন করো হজচ্ছ অনু গ্রহপূ িকক লসই লেলোর নোম
নলখুন।

R

িোস্তিোয়নকোরী সিংস্থোর নোম

লয সিংস্থো প্রকেনে িোস্তিোয়ন করজছ তোর নোম উজেখ করুন।

S

িোস্তিোয়নকোরী সিংস্থোর সিংনক্ষ্প্ত নোম

অনু গ্রহপূ িকক িোস্তিোয়নকোরী সিংস্থোর সিংনক্ষ্প্ত নোম (সিংনক্ষ্প্ত রূপ) নলখুন।

এজেল

কলোজমর নোম

কলোম নিং
T
িোস্তিোয়নকোরী সিংস্থোর ধরণ

(ড্রপেোউন তোনলকো লথজক ননিকোেন করুন)

যো নলখজত হজি

মন্তিয

ড্রপেোউন তোনলকো লথজক সিংস্থোর ধরণ ননিকোেন করুন (উদো: সরকোনর
প্রনতষ্ঠোন, নসনিও, এনএননেও, আরনসআরনস মুভজমি, আইএননেও,
ইউএন)।

U

V

িোস্তিোয়নকোরী সিংস্থোজক লদয়ো তহনিজলর

িোস্তিোয়ন সিংস্থোজক লদয়ো লমোে তহনিজলর পনরমোণ এখোজন উজেখ করুন

লমোে পনরমোণ (েোকোয় উজেখ করুন)

(েোকোয়)।

মন্তিয

ইজতোমজধয উজেনখত তজথযর সিংজযোেন নহজসজি অনয লকোন তথয প্রদোন
করজত েোইজল এখোজন উজেখ করুন।

W

তথয প্রদোনকোরী লিোকোজলর নোম

এই িরমনে নযনন পূ রণ কজরজছন তোাঁর নোম উজেখ করুন।

X

তথয প্রদোনকোরী লিোকোজলর নোম্বোর

এই িরমনে নযনন পূ রণ কজরজছন তোাঁর লিোন নম্বর প্রদোন করুন।

*** অনু গ্রহপূ িকক ১৫ই মোেক, ২০২১ তোনরজখর মজধয নিনোনিয়োল ট্র্যোনকিং িরমনে localisation.TWG@nirapad.org.bd লত প্রদোন করুন।

ললোকোলোইজেশন লেকননকযোল ওয়োনককিং গ্রুপ:
ললোকোলোইজেশন লেকননকযোল ওয়োনককিং গ্রুপ (এলনেেোনিউনে) হজলো স্থোনীয় ও েোতীয় এননেও,
আন্তেকোনতক এননেও, লরেক্রস এিিং লরেনক্রজসি আজদোলন, েোনতসিংজঘর সিংস্থোসহ নিনভন্ন মোননিক
সিংস্থোর একনে সোধোরণ েোেিমক, যো মোননিক সোড়োদোন িযিস্থোয় স্থোনীয়করণ প্রসোজর সহোয়তো কজর।

লয লকোন তথয ও সহোয়তোর েনয:
সোিো তোিোসসু ম; লিোনঃ ০১৪০৩০০১৪৮৮; ইজমল: saba@nirapad.org.bd

কোনরগনর সহোয়তোয়:

Localisation Technical Working Group

Guidelines on

Financial Tracking Form for Humanitarian Response
Preamble:
Financial Tracking Form is a data frame which is designed to provide a database for the better understanding of
financial flow of humanitarian responses in Bangladesh. It aims to develop a visual presentation (Dashboard) of
humanitarian funding flows. This visual presentation will support the transparency and accountability of the
humanitarian system and promote localisation.

How to use:
Financial Tracking Form is mainly a data frame in Excel format where lead agencies (which has received fund
directly from the donor) are being requested to enter their financial data.
General Instructions:












The Financial Tracking Form will only be filled by the “Lead Agency”;
Insert data as per requirements of the format;
Try to be concise as instructed;
Do not left any information field empty;
Do not write/insert anything in those field where you see dropdown icon;
Do not insert any Column in the form.
Insert data in English.
The number of people related to awareness raising activities need to mentioned in Remark section.
Do not provide the data of Volunteering activities;
Do not provide unspent fund amount in total received fund amount section;
Only provide the data of those projects which are formulated mythologically for humanitarian
response to a crisis.

Detail Column-wise instructions:
Excel
Name of Column
CN

What to write/insert

A

Serial

This is the sequence number of your data entry.

B

Reporting Date
(dd/mm/yyyy)
Type of The Disaster
(Select from dropdown list)
Project Name
Type of the Project
(Select from dropdown list)

Please write down the reporting date following the
mentioned format (e. g. 26.08.2020).
You are being requested to select the disaster type
from the dropdown list (e.g. Cyclone Amphan).
Please mention here the full name of project.
Here you have to select the project type (e.g.
Emergency response, Recovery, Anticipatory Action,
Emergency response & Recovery, Emergency response,
Recovery and Anticipatory Action) from dropdown list.
Please mention here the name of the donor/source,
from where you have received the fund.

C
D
E

F

Donor of the Project
(Source of Fund)

Remarks

These
fields are
mandatory.

Excel
CN

Name of Column

G

Fund Type
(Select from dropdown list)

H

Name of Lead Agency

I

Lead Agency Acronym

J

Type of Lead Agency
(Select from dropdown list)
Total Received Fund Amount
(in BDT)
Total Implementation Amount (Total
direct cost for beneficiary in BDT)

K
L

What to write/insert
Here you have to select the fund type from dropdown
list. The list includes four categories of fund i.e.
Institutional Fund (e.g. DFID, ECHO); Pool Fund (e.g.
CERF, Start Fund); Publicly Raised Fund; Private Fund.
Please mention the name of Agency which has received
fund directly from the donor.
Please write down the acronyms (short form) of the
lead agency.
Please select the agency type (e.g. CBO, NNGO, RCRC
movement, INGO, UN) from the dropdown list.
Here you have to write down the total amount of fund
(in BDT) that you have received from the donor.
Here you have to write down the total amount (in BDT)
which has directly spent for the beneficiaries. Just
insert the number.
You are being requested to mention the total
operational cost (in BDT) throughout the project. Just
insert the number.
Please write down the total overhead/ SPC/ ICR/ NAPC
amount (in BDT) of this project. Just insert the number.
Please write down the number of directly reached
people and do not write any text here.
Please mention the sector your agency are tend to
cover during the project or already covered. Here you
are being requested to follow the wording mentioned
in the field heading.

M

Total Operational Cost of the Project
(in BDT)

N

Q

Total Overhead/ SPC/ ICR/ NAPC of
the project (in BDT)
Number of People directly Reached
(Only number)
Major Sector Covered
(Please follow the accordant wording:
Child Protection, WASH Displacement
Management, Education, Early
Recovery, Food Security, Integrated
GBV and SRHR, Health, Logistics,
Nutrition, Shelter,)
District Covered

R

Name of the Implementing Agency

S

Implementing Agency Acronym

T

Type of Implementing Agency
(Select from dropdown list)

U

Total Amount of Fund Transferred to
Implementing Agency (in BDT)

V

Remarks

W

Name of the Reporting Focal

Please write down the district name where project has
been implemented/ is being implemented.
Please write down the name of the agency which has
implemented/ is implementing the project.
Please write down the acronyms (short form) of the
implementing agency.
Please select the implementing agency type (e.g.
Government Institute, CBO, NNGO, RCRC movement,
INGO, UN) from the dropdown list.
Here you have to write down the total amount of fund
(in BDT) that you have transferred to the implementing
agency.
Write down any additional information that you want
to share but could not able to insert in the form.
Name of the person who is filling this format

X

Contact of the Reporting Focal

Phone number of the person who is filling this format

O
P

Remarks

This field is
mandatory.

These
fields are
mandatory.

These
fields are
mandatory.

*** Please submit Financial Tracking form within 15th March 2021 at localisation.TWG@nirapad.org.bd

About the Localisation Technical Working Group:
Localisation Technical Working Group (LTWG) is a platform of various Humanitarian
agencies including NNGO, INGO, Red Cross and Red Crescent Movement, UN
agencies to promote Localisation practices in humanitarian response.
For any support & Information:
Saba Tabassum; Phone: 01403001488; Email: saba@nirapad.org.bd

Technical Leads

