সিগ ইেনােভ ভ েজ সঃ ড েয়ট - রাউ
সচরাচর িজ ািসত

৪

সমূহঃ

যাগ তা
আমার িত ান
●

এক বা একািধক যাগ তার শত পূরণ কের না। আিম উেদ াগ থেক িক বাদ পড়ব?

যাগ তা মাপকা হল ধান আেবদনকারীর জন । আমরা এই ক িলর জন একই িতেবশী এলাকায় কাজ
কের এমন সংগঠেনর মেধ একি ত হেয় কাজ করায় উৎসািহত কির। এই উেদ ােগর জন
সিগ এর মানদ
পূরণ করেত না পাের এমন স দায় িভি ক সংগঠন িলেক এক
িত ান য মানদ পূরণ কের, তার সােথ
অংশীদািরে র মাধ েম এক সহেযািগতামূলক আেবদন জমা িদেত উৎসািহত করা হে ।

ড েয়ট-িভি ক 501 (c) (3) সং া িল য দুই বছেরর কম সময় ধের
কায ম পিরচালনা করেছ তারা িক আেবদন করার যাগ ?
●

ােসবক কম েদর ারা তােদর

হ াঁ, যাইেহাক, আমরা পছ করব সই আেবদনকারীেদর যােদর কমচারীবগেদর মেধ কমপে একজন
পূণ-সমেয়র কমচারী আেছন। এই পছ করার িপছেন আমােদর এই ই ােক িতফিলত কের য, অনুদান হীতা
সং াসমূেহর সফলভােব তােদর ক িল চালােনার যেথ
মতা রেয়েছ। এক আেবদনকারী িত ান যা
স ূন
ােসবী কম েদর ারা পিরচািলত তাও অনুদান পেত িতেযািগতা কের অনুদান পেত পাের যিদ
তারা অতীেত স
করা কাজসমূহ উদাহরণ প দখােত পাের যা তােদর ক
াব পূরণ করার মতা
আেছ বেল দশন করেত পােরন।

আমােদর ক সমূহ ড েয়েট অনুি ত হয় না, িক
আমরা িক আেবদন করেত পারব?
●

ধুমা

ড েয়ট সহ মে াপিলটন ড েয়ট অ লেক ভািবত করেব।

না। এই অনুদােনর উেদ াগ ড েয়ট শহেরর স
িনব ।

দােয়র মধ থেক এবং স

দায় িভি ক ক

িলর উপর

আেবদনপে র সােথ িক িক আিথক নিথ জমা করা আবশ ক?
● ধারণা াব (Concept Proposal) জমা দওয়ার জন ধুমা এক আিথক নিথ েয়াজন যা বািষক
সাংগঠিনক বােজট যা সং ার আেয়র এবং বতমান বা সবেচেয় স িত স
অথবছেরর বােজেটর িব ািরত
বণনা কের।
●

যিদ এক পূণ আেবদনপ দািখল করার জন আম ণ জানােনা হয়, তাহেল ২50,000 ডলার বা তারও বিশ
বািষক বােজেটর সােথ রকডকৃ ত আেবদেনর জন অিত স িত স
অথবছেরর জন াধীনভােব
ত
করা অিডট েয়াজন হেব যা সাধারণভােব গৃহীত অ াকাউি ং নীিতমালা বা সরকাির অিডট মানদ অনুসরণ
কের। য িত ানসমূহ ক ােল ার বছেরর িভি েত আিথক িতেবদন তরী কের আমরা তােদর কাছ থেক
২০১৬ এর অিডট হণ করব। ায় ২50,000 ডলােরর কম বােজেটর রকডকৃ ত আেবদনকারী অিডট
িরেপােটর পিরবেত অিত স িত স
অথবছেরর জন এক যাগ তাস
আিথক পযােলাচনা বা
আইআরএস ফম ৯৯০ জমা িদেত পাের।

আমরা ইিতমেধ এক

সিগ অনুদান হীতা। আমরা িক আেবদন করেত পারব?

●

হ াঁ। সিগ ইেনােভ ভ েজ সঃ ড েয়ট উেদ ােগ সিগ এর ড েয়ট া াম এবং তার অন ান জাতীয়
া ােম অতীত এবং বতমান আেবদনকারী অনুদান হীতােদর াব িবেবচনা করা হেব। পূববত সমিথত
ক িলর জন অিতির সমথন অনুেরাধকারী আেবদনকারীেদর অন আেবদনকারীেদর মেতা একই
পযােলাচনা মানদে র অধীন হেত হেব।

এই অনুদােনর জন আেবদন িক অন ান
আেবদন থেক বাদ পড়ব?
●

য ক
●

া াম বা অন ান

সিগ

া ােমর অনুদােনর জন

সিগ ইেনােভ ভ েজ স এর এক আেবদন : ড েয়ট, ড েয়ট া ােমর অন ান উেদ াগ িল বা
অন ান
সিগ া ােমর উেদ ােগর সােথ স িকত িস া িলেক ভািবত করেব না।

অতীেত অনুদান া এক
আেবদন করেত পারেব?
●

সিগ ড েয়ট

সিগ ইেনােভ ভ েজ স : আেবদ ারীরা িক ড েয়ট অনুদান রাউ

৪ এর জন

রাউ ১,২,অথবা ৩ এর পিরক না বা বা বায়ন অনুদান াপকগণ রাউ ৪-এর পিরক না এবং / অথবা
বা বায়ন অনুেমাদেনর জন এক আেবদন জমা িদেত পােরন। যাইেহাক, এই উেদ ােগর মাধ েম ইতপূেব য
আেবদনকারী বা বায়ন অনুদান পায়িন, এমন াথ েদর অ ািধকার দওয়া হেব। এই পছ করার িপছেন
আমােদর এই ই ােক িতফিলত কের য, সিগ ইেনােভ ভ েজ সঃ ড েয়ট উেদ ােগর মাধ েম ড েয়ট
জুেড় িবিভ িবিচ ক সমূহ এবং অংশীদার সং া িলর সমথন করা।
িল পূেব KIP:D ত দািখল করা হেয়িছল, িক

অনুদান পায়িন, তা িক আেবদন করেত পারেব?

হ াঁ। আমরা আেবদনকারীেদর উৎসািহত কির যন তারা তােদর আেবদেন এটা উে খ কেরন িকভােব তােদর
িত ান বা ক আেগর আেবদন থেক সূত হেয়েছ।

িবদ মান উেদ াগ িল িক এই উেদ ােগর অধীেন অথায়েনর যাগ তা বৃি করেত পারেব?
●

হ াঁ। আমরা িবদ মান কে র স সারণ জিড়ত াব িবেবচনা করব। এই াব িলর জন এই ক র
এক সুিনিদ , সু
সং ািয়ত উপাদান ক ীভূ ত করেত হেব। নতু ন ক িলর াব অনুযায়ী, এই
িনেদিশকােত তািলকাভু পযােলাচনা মানদ অনুসাের স সারণ াব িল এক
িতেযািগতামূলক িভি েত
মূল ায়ন করা হেব।

অনুদান তহিবল ব বহােরর িনয়ম
আিম িকভােব আমার পিরক না অনুদান তহিবল ব বহার করেত পাির?
●

পিরক না অনুদান িল এক সুগভীর পিরকি ত পিরক না, স ক সময়সীমার এবং ক র নকশা,
িবেশষ িনেয়াগ, যমন পরামশদাতা, পিত বা কাদার, এবং িডজাইন পিরক নােক যথাযথ প িদেত
স দােয়র সদস েদর জিরত করা। এক পিরক না অনুদান দােনর ল হে এক
ক েক বা বায়ন
করার জন
ত করা হয়।

●

পিরক না অনুদান তহিবল িন িলিখত কায েমর জন ব বহার করা যেত পাের:
-

কে র জন িনেবিদত কম এবং / অথবা পরামশদাতা িনেয়াগ
কে র কােজর জন সহ-অনুদান বা অংশীদার িত ােনর সােথ চু ি
পশাদার বা কািরগির সহায়তার জন চু ি ( যমন, নকশা এবং পিরক না)
ক উপকরণ এবং জাগান
স দােয় চার চারনা এবং যাগােযাগ েচ ার সােথ যু খরচসমূহ সহ (িক সীমাব নয়),
যমন, ইেভ পিরক না এবং উপকরণ জাগান, খাবার, পিরবহন, ড কয়ার ইত ািদ ...
কে র জন স দােয় অনু ান পিরচালনা করা
কে র কােজর জন স দােয়র সদস েদর জন ভাতা-বৃি দান
কে র সােথ সংি
শাসিনক এবং উপির খরচ

আিম িকভােব আমার বা বায়ন অনুদান তহিবল ব বহার করেত পাির?
●
●
●

পিরক না অনুদান িলর কানও হণেযাগ ব বহার বা বায়ন অনুদােনর সােথ িমিলত হেত পাের।
বা বায়ন অনুদান তহিবল বা ব কৃ ত ক িনমােণর জন , অথবা অ- ভৗত ক েলার ে
া ািমং
এবং / অথবা পিরেষবা িলর বতেনর ে ব বহার করা যেত পাের।
এছাড়াও বা বায়ন অনুদান তহিবল িন িলিখত কায েমর জন ব বহার করা যেত পাের:
-

মূলধন খরচ
কে র সে যু পারিমট এবং অন ান িনয় ক খরেচর িফ।
কে র কােজর অংশ িহসােব সবা বা া ােমর িবকাশ এবং িবতরেণর লে
স দােয়র সি িলত অংশ হণ এবং আচার অনু ােনর খরচািদ।

।

অনুদােন ব বহােরর শতাবলী
য ভূ িমেত কে র কায ম পিরচািলত হেব স জিম িক আেবদনকারী সং ার মািলকানাধীন হেত হেব?
●

না, িক বা বায়ন অনুদান েলার জন , আেবদনকারী সং া েলােক য ভূ িমেত ক র কাজ চলেব তা
তােদর িনয় েণ আেছ দশন কের কাগজপ সরবরাহ করেত হেব। সিগর ক এলাকা িনয় ণ বলেত
বুঝায় িন বণ ত য কান এক উপােয় স ি র অিধকার থাকা যােত কান কর অনাদায় থাকেব না।
-

ক িক
●

মািলকানা;
য় চু ি ;
দীঘেময়ািদ ইজারা চু ি ;

ধুমা এক এলাকা জুেড় সীিমত হেত হেব?
না। কে র একািধক অ ল জুেড় থাকেত পাের, তেব আেবদনকারী অবশ ই এক "স দায়"
ভােব
িনধারণ করেব যা ক
থেক উপকৃ ত হেব। উদাহরণ প, এক
ক এক িনিদ অিভবাসী বা িশ ী
স দােয়র পিরেবশন করেত পাের, তেব আেবদনকারীেক এ
কাশ করেত হেব য এই ক
"স দায়"
-এর জন পযােলাচনা মানদ কীভােব পূরণ করেব তা িনধারণ ও দশন কের।

এক
ক একক পা বত অ েল সীিমত িক না তা সে ও, সব কে যা অ ভু থাকেত হেব তা হেলা, ১)
সাফেল র এক িনিদ সময়সীমার সােথ এক পির ার সময়েরখা; এবং ২) ক েক সাফেল র পেথ ধািবত
করেত কমকাে র এক
িবন াস।

●

অ- ভৗত ক

আমরা এই উেদ ােগর অংশ িহসােব অ- ভৗত ক েলা, যমন মানব পিরেষবা,
জন িনরাপ া, এবং কলা ও সাং ৃ িতক ক েলা িবেবচনা করব। বা ব কৃ ত ক েলার মত, অ- ভৗত
ক েলার আেবদেনর ােবর ে পযােলাচনা মাপদে র শত পূরণসহ তা ড েয়েটর এলাকা বা
স দায়েক িকভােব ভািবত করেব তা দখােত হেব। িতেযািগতামূলক ক েলার পৃথক সময়সীমা থাকেব
এবং চলমান া াম েলার জন অপাের ং সােপােটর উপর ল করা হেব না।

●

ধারণা
এক

েলা িক অনুদান অথায়েনর জন িবেবচনা করা হেব?

ােবর জন

িলিখত িচ
●

েয়াজনীয় যাগ তা

এবং এক

িভিডওর মাধ েম আেবদনপ জমা দওয়ার কান এক

পছ সই প িত আেছ িক?

না। আমরা আেবদনকারীেদরেক এমন প িত ব বহার করেত উৎসািহত কির, যা তােদর ক
সহেজ এবং কাযকরীভােব তু েল ধের।

িভিডও হেনর সময় িক িক কািরগির িবষেয়র িত িবেশষ ল

েক

রাখােত হেব?

●

িভিডও েলা ধুমা েজে র পেরখা পযােলাচনা মানদে র উপর িভি কের িবচার করা হয়। িভিডও
কবল আপনার েজে র ধারণা তু েল ধরার এক উপায় এবং চার
ােবর
িলর উ র দওয়ার জন
িবেবচনা করা হেব।

●

িভিডও র যুি গত ণ কান মূল িবষয় নয়। আমরা িভিডও েলা সহজ ◌া সাবলীল ভােব করেত উৎসািহত
কির; মাবাইল ফান ারা করা িভিডও ও পুেরাপুির হণেযাগ িহেব।

আমার িভিডও ইিতমেধ ইউ উেব আেছ। আিম িক এক
●
ধারণা

ইউ উব িলে িভিডও

না। সব িভিডওই FLUXX অ াি েকশন িসে েম আপেলাড করা সংযুি

জমা িদেত পাির?
িহসােব জমা িদেত হেব।

ােবর অংশ িহসােব অন কান কান কাগজপে র েয়াজন হেব?

●

সকল আেবদনপ এক
উভয়:

-

ধান িনবাহী কমকতা বা িনবাহী পিরচালক কতৃ ক া িরত সং ার লটারেহেড এক সংি
িচ , যা
আনু ািনকভােব ধারণা াব জমা দওয়ার িনি ত করেব।
এক বািষক সাংগঠিনক বােজট যা সং ার আেয়র এবং ব েয়র বতমান বা স িত স
অথবছেরর
বােজেটর িব ািরত বণনা কের।

-

িলিখত িচ

বা এক

িভিডও অ ভু

কের জমা দয়া আবশ ক, এবং িন িলিখত

স

ূণ আেবদন

যিদ আমােদর এক স ূণ আেবদন জমা দওয়ার জন আম ণ জানােনা হয়, তার মােন িক আমােদর অনুদান পাওয়া
িনি ত বেল ধরা হেব?
●

না। সীিমত অনুদান তহিবল থােক, এবং তাই আমরা িনবাচন ি য়া অত
িতেযািগতামূলক হেত আশা
কির। স ূণ আেবদনপ জমা করার জন আমি ত সকল সং া েলােক আমরা পুর ার দােনর আশা কির
না।

পূণ আেবদেন িক িক বণনামূলক
●

িল িজ াসা করা হেব?

আমরা ফ য়ারী মােসর মাঝামািঝ বা শেষর িদেক স ূণ আেবদন িল জমা করার জন িনবািচত
আেবদনকারীেদরেক আম ণ করব। সই সমেয়, আমরা পূণ আেবদনপে র জন বণনামূলক
েলা
আপনােদরেক পাঠােবা করব। সাধারণত, বণনামূলক
েলা আেবদনকারীেদর তােদর ািবত ক র
উে শ এবং কাজ করার
সমূহ জানেত, ক েত িকভােব স দােয়র ল
েলা িতফিলত হয়, অতীেত
সংগঠন স দােয়র সদস েক কীভােব কােজ লািগেয়েছ এবং সং া র মতা এবং ািবত ক
সমা
করার সময়সীমা স িকত তথ জানােত চাওয়া হয়।

আেবদনপে র সােথ িক িক আিথক নিথ জমা করা আবশ ক?
●

েয়াজনীয় কাগজপে র তািলকা সহ স ূণ িববরণ িনবািচত াথ েদরেক ফ য়ারী মােসর মাঝামািঝ বা
শেষর িদেক কাশ করা হেব। পূণ আেবদনপে র জন কাগজপ সাধারণত ধারণা ােবর আেবদেনর চেয়
অেনক বিশ। এই কাগজপে র উদাহরণ লওর অ ভু হেত পাের:
-

সিগ
●

এক িব ািরত ক পিরক না
িত ােনর কমচারী এবং বাড স েক ডেমা ািফক এবং যাগ তা তথ , যার মেধ ক কম েদর
তািলকা এবং যাগ তার িববরন থাকেব;
বা ব কৃ ত ক র কাজ য ভূ িমেত চলেব তা সং া র িনয় েণ আেছ দশন কের কাগজপ
দখােত হেব;
২50,000 ডলার বা তারও বিশ বািষক বােজেটর সােথ রকডকৃ ত আেবদেনর জন অিত স িত
স
অথবছেরর জন াধীনভােব
ত করা অিডট েয়াজন হেব যা সাধারণভােব গৃহীত
অ াকাউি ং নীিতমালা বা সরকাির অিডট মানদ অনুসরণ কের। ২50,000 ডলােরর কম বােজেটর
রকডকৃ ত আেবদনকারী অিডট িরেপােটর পিরবেত অিত স িত স
অথবছেরর জন এক
যাগ তাস
আিথক পযােলাচনা বা আইআরএস ফম ৯৯০ জমা িদেত পারেব।

েমর কান সদেস র সােথ িক আমার আেবদন িনেয় আেলাচনা করেত পাির?
আেবদনকারীরা ক উেদ ােগর
িজ াসা করেত এবং সিগ কম েদর আপনার ক স েক আরও
জানােত সিগ দেলর সদেস র সে একক বঠক অনুেরাধ করেত পারেবন। এই িম ং স ূণ েপ ঐি ক এবং
আপনার কাজ স েক আরও জানােনার কবল এক সুেযাগ। যিদ আপিন আ হী হন,তেব আমরা আপনােক
পুেরা াব ি য়ার থম িদেক আপনার িম ংএর সময়সূচী িনধারেনর সুপািরশ কির।

অনুদান পুর ার
অনুদান পুর ার াি র পর িক িক িতেবদন েয়াজন হেব?
●

ািবত কে র ারা য সকল উপােয় স দাযেয়র অ ািধকারসমূহ িতফিলত ও অ সর হয় তার সমথন
করেত সিগ এর ড েয়ট া াম অনুষদ িত িতব । অনুদান ব বহােরর সময়সীমার শেষ সব
অনুদান েলার জন চূ ড়া িতেবদেনর েয়াজন হেব।

●

য ক লওর জন একই সােথ পিরক না এবং বা বায়ন তহিবল দান করা হেব তার জন , বা বায়ন
অনুদান াি র আেগ এক অ বত িতেবদন েয়াজন হেব।

●

আমরা বুঝেত পাির য িত
ক িভ , এবং অেনক িল িনিদ ধারাবািহকতার ধাপ রেয়েছ যা এক
কে র চলমান অ গিত এবং সাফল দশন কের।

●

সিগ ড েয়ট া াম দল আপনার কে র জন সবেচেয় াসি ক হয় য
েলা আপনার জন তা তরী
করার কাজ করেব, যােত িতেবদন করা কবলমা এক কাজই না হয়, বরং তা আপনার সং ার অ গিত
দশন এবং ণকীতন করার এক সুেযােগ পিরণত হয়।

অনুদান া সং াসমূহ পুেরা অনুদান সময় জুেড় িকভােব সমিথত হয়?
●

ািবত কে র ারা য সকল উপােয় স দাযেয়র অ ািধকারসমূহ িতফিলত ও অ সর হয় তার সমথন
করেত সিগ এর ড েয়ট া াম অনুষদ িত িতব । এইভােব, আমরা িমিশগান কিমউিন িরেসােসস
(এম িস আর) এর সােথ অংশীদাির হেত পের খুবই খুিশ যােত আমরা KIP:D -এর অনুদান পা েদর স মতা
বাড়ােনার সুেযাগ দান করেত পাির। এম িস আর িত অনুদান া সংগঠেনর সােথ তােদর িনিদ উ য়ন
পিরক না তিরর জন কাজ করেব যােত সংগঠন েলা িনি তভােব তােদর ক েলা চালােনার জন সর াম
ও িরেসাস ারা সি ত থােক।

●

এছাড়াও, এম িস আর KIP:D -এর অনুদান পা েদর এক নটওয়ােকর তরী ও িবকােশর েচ া জারদার
করেব, যােত তারা িবিভ তথ ও িরেসাস এেক অপেরর মেধ আদান দান করেত পােরন, এবং তােদর
স দােয়র সেবা ম সবা করেত এেক অপরেক সহায়তা করেত পােরন। আমরা িব াস কির য শখার এবং
উ িতর জন েয়াজন যৗথভােব কমকা পিরচালনা করা; তাই, আমরা চাইব েত ক অনুদানকারী
িত ােনর পশাদারী িবকােশর েয়াজন েলা আদান দান করেত এবং অনুদান া িত ান েলােক
সেবা ম সবা দয়ার লে
িতবছর অ ত একবার এম িস আর-এর সােথ িম ং করেত হেব।

