
1

The Ultimate Guidebook

#LLAChampions
https://gca.org/llachampions

https://gca.org/llachampions 


2  

AWARD APPLICATION FORM 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Thank you for your interest in the Global Center on Adaptation Local Adaptation Champions Awards. 

We recommend drafting responses to your application offline and returning to the form when you are 

ready to complete all questions and submit. 

 

For Frequently Asked Questions, please refer to https://gca.org/llachampions/ 

Please check all that apply: 
* 

I have a solution that addresses climate change impacts and/or builds effective climate resilience.  

I have a solution that aims to support the most vulnerable communities or sections of society and individuals  
experiencing climate impacts.  

My solution is currently being implemented.  
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MAIN 
 

 

» General information - Page 1 of 10 
 

 * 
1. First name  

 * 
2. Last name  

 * 
3. Primary contact number  
Please include country code. Example: +1 000-000-0000  

 * 
4. Email  
The email address and telephone number you provide will be used to contact you in the event you are nominated for the awards.  
Unsuccessful candidates will not be contacted.  

 * 
4a. Confirm email  

 * 
5. Organization name  

 * 
6. Organization street address  

 * 
7. State/Province  
for street address  

 * 
8. Zip/Post code  

 * 
9. Country  
for street address  

 * 
10. Your role/title  

 * 
11. In which country is your organization/entity headquartered?  

12. Organization web/social media presence (links to website, Facebook, Instagram, LinkedIn, if any): 
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13. Please select your entity type * 

Individual  

Non-governmental organization  

Business  

Government Institution  

Partnership consisting of several different organizations  

International Organization  

Academia  

Other  

 * 
13a. If you selected partnership, please explain.  
(150 words maximum)  

 * 
13b. If you selected other, please explain.  
(150 words maximum)  

 

» About your intervention - Page 2 of 10 

 * 
14. What is the name of your intervention?  

 * 
15. List the country/ or all countries where your intervention is currently active.  

16. How many years has your intervention been operational? * 

Less than 1 year  

1 to 2 years  

3 to 5 years  

6 to 9 years  

10 years or more  
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17. What is the scale of your intervention? * 

Select one 

Local (one location such as community, village, town, city) 

District/Region/Province (multiple locations in a specific sub-national location) 

National (multiple locations across the country) 
 

International (multiple countries) 

Other 

* 
17a. If other, please explain 

(150 words maximum) 

* 
17b. Please provide a short description justifying your response. 

(150 words maximum) 

 

» » Tell us your story 

18. In your own words, please provide details about: 

• Why is your intervention needed? 

• What problem or need does your intervention address and for whom? 

• How does your solution benefitsections of society and communities experiencing climate impacts? 

• What does your solution or service aim to do? 

• How does your solution or service reduce vulnerability and/or build long-termresilience to climate 

change? 

• How many direct beneficiaries are you intending to reach? 

(300 words maximum) 
* 

In 300 words or less, please use the space below to provide details about your intervention. 

 

» » Category questions 

19. Which category are you applying to? * 

Inclusive leadership 

Financial governance 

Knowledge & capacity 

Local innovation 

* 

19a. Tell us about the intervention itself, what it consists of and how it is managed by the local 

community to fit their unique needs and priorities. How does your intervention work in practice? What 

are the downward accountability mechanisms in place? 

(200 words maximum) 
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 * 
19b. Tell us about the financial and governance mechanisms of the intervention and, how it is  
managed by the local community to fit their unique needs and priorities. How does your intervention  

work in practice? What are the downward accountability mechanisms in place?  

(200 words maximum)  

 * 
19c. Tell us how the intervention strengthens local knowledge and skills related to climate change  
adaptation, climate finance or locally led adaptation principles. How does your intervention work in  

practice? How does it enable local actors to autonomously continue building their knowledge? How  

has this knowledge been applied by people in the community?  

(200 words maximum)  

 * 
19d. Tell us about how your innovation helps minimize the impacts of climate change on people in the  
community, especially on the most vulnerable populations. How does your solution work in practice?  

How do people access your innovation? How did you fund your innovation? Are you still relying on  

external support?  
(200 words maximum)  

19e. Please select which best applies to your intervention * 

The solution was never used before in the local context  

The solution is an existing solution creatively applied climate change adaptation  

The solution presented is a new idea generated for local adaptation  

It is a combination of all of the above  

 
» Reach & impact - Page 3 of 10 

20. What is the estimated total number of direct beneficiaries from the intervention? 

(Select one response for each of the items below) 

Currently (at time of application): * 

Less than 500 direct beneficiaries  

Between 500 and 2500 direct beneficiaries  

Between 2500 and 5000 direct beneficiaries  

More than 5000 direct beneficiaries  
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By end of intervention: 

Less than 500 direct beneficiaries 

Between 500 and 2500 direct beneficiaries 

Between 2500 and 5000 direct beneficiaries 

More than 5000 direct beneficiaries 

* 

20a. Please provide a short description justifying your response, including how people benefit from 

the solution and evidence to support this. 

(150 words maximum) 

* 

21. How well is your intervention doing to reach its intended goal as described in question 18 

(description of your intervention)? 

Not yet/Too soon to say/Not sure 

 
Yes, we are on track to reach our intended goal 

Yes, we are exceeding our intended goal 

* 

21a. Please provide a short description justifying your response above, including how people benefit 

from the solution and evidence to support this. 

(150 words maximum) 

* 

 

» Replicability - Page 4 of 10 
 

22. Has your solution been replicated or duplicated elsewhere? * 

This could be in a neighboring community, a different district or province within the same country, or in a different country.  

Yes, it has been replicated  

Not yet, but there are plans  

No, this is not part of our intervention  

 * 
22a. If yes, please provide a short description of the replication(s), whether the intervention was  
replicated elsewhere by you or other implementers, including links and differences to the original  

version of the intervention.  

(150 words maximum)  

 * 
22b. If not yet, but there are plans to duplicate the intervention elsewhere: please provide a short  
description of the plans, including if known links and differences to the original version of the  

intervention.  

(150 words maximum)  
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» Devolution of decision-making - Page 5 of 10 
 

 * 
23. Who was involved from the community?  
Please describe in detail the numbers of people involved in intervention design and implementation, roles played by community  
stakeholders and their relationship to the target beneficiaries.  

24. How many people were involved in the intervention design and implementation from the * 

community?  

Less than 10  

Between 10 and 100  

Between 100 and 1000  

More than 1000  

25. How involved were/are local people in making decisions about the intervention? 

During design stage: * 

 

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable 

 

During negotiations with local government: * 

 

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable 

 

During implementation stage: * 

 

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable 

 

During monitoring and evaluation of results and impact stage: * 

 

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable 

 

25a. Please provide a short description justifying your response. 

(150 words maximum) 
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» Devolution of resources and equitable access - Page 6 of 10 
 

 

 
 * 

26. Who was involved in managing funds from the community? Please describe in detail how local  
stakeholders were involved in how funds were spent, and the degree to which financial arrangements  
were transparent and made publicly accessible.  
(150 words maximum)  

27. How were local people involved in managing funds? 

During design stage: * 

 

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable 

 

During implementation stage: * 

 

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable 

 

 * 

27a. Please provide a short description justifying your response.  
(150 words maximum)  

 

» Partnerships and collaboration - Page 7 of 10 

28. Has your intervention resulted in collaborative action with other stakeholders? * 

Yes  

No  

 * 

28a. If yes, please detail how your intervention involved collaborating with other actors to help deliver  
your intervention. For example, specify whether you formalized partnerships with international,  
national and local actors or with other stakeholders to support each other, layer activities, avoid  
duplication and enhance efficiencies and learn what works best.  
(150 words maximum)  
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» Gender and Social Inclusion - Page 8 of 10 
 

29. How involved were women in your intervention overall: * 

Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom  

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities  

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed  

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention  

29a. Please provide a short description justifying your response to the above question. 

(150 words maximum) 

30. How involved were men in your intervention overall: * 

Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom  

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities  

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed  

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention  

30a. Please provide a short description justifying your response to the above question. 

150 words max 

31. How involved were minorities and/or other excluded groups in your intervention overall: * 

Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom  

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities  

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed  

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention  

31a. Please provide a short description justifying your response to the above question. 

(150 words maximum) 

32. How involved were indigenous peoples in your intervention overall: * 

Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom  

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities  

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed  

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention  

32a. Please provide a short description justifying your response to the above question. 

(150 words maximum) 
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» Supporting materials - Page 9 of 10 
 

In this section, please upload supporting materials that help to substantiate your responses in this 

application. Please note that the selection committee will focus on the content presented rather than 

the format or technical quality. Please keep to the maximum lengths and quantities indicated below. 

Award nominees will have an opportunity to submit more detailed information and additional 

supporting documentation at a later stage. 

33. Please upload a video or attach a link to a video that illustrates your story. Will you be uploading a * 

video or attaching a link to the video?  
Please select one method below.  

Uploading video from my device  

Attaching link to video  

 * 
33a. Please upload a video that illustrates your story. Videos can consist of footage of your solution in  
action, a short presentation of the solution or interviews with users/participants.  
(max of 2 minutes and 30 MB for uploads)  

Click here to upload file. (< 31MB)  

 * 
33b. Please provide a link to a video that illustrates your story. Videos can consist of footage of your  
solution in action, a short presentation of the solution or interviews with users/participants.  
(max of 2 minutes and 30 MB for uploads)  

 * 
34. Please upload photos or infographics to illustrate your story. Attachment 1.  
(maximum of 5 attachments, for a 30 MB upload limit) Note: You may have to select all file extension types to find your image files.  

Click here to upload file. (< 31MB)  

34a. Attachment 1 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about 

This field is not mandatory 

35. Attachment 2 

Note: You may have to select all file extension types to find your image files. 

Click here to upload file. (< 31MB) 

35a. Attachment 2 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about 

This field is not mandatory 
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36. Attachment 3 

Note: You may have to select all file extension types to find your image files. 

 
Click here to upload file. (< 31MB) 

36a. Attachment 3 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about 

This field is not mandatory 

37. Attachment 4 

Note: You may have to select all file extension types to find your image files. 

 
Click here to upload file. (< 31MB) 

37a. Attachment 4 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about 

This field is not mandatory 

38. Attachment 5 

Note: You may have to select all file extension types to find your image files. 

 
Click here to upload file. (< 31MB) 

38a. Attachment 5 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about 

This field is not mandatory 
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» Data privacy notice - Page 10 of 10 
 

The information and data disclosed in this application will be collected, managed, 

processed and stored on secure servers by DAI on behalf of the Global Center on 

Adaptation (GCA). DAI will share the data it is managing with GCA for the purposes 

of the Global Awards. 

By submitting this application for the "GCA Global Awards", I confirm that I agree 

that DAI Global will share information with GCA for the purposes of the Global 

Awards. The information shared in this application is subject to DAI and GCA 

privacy policies. 

If shortlisted for the Local Adaptation Champions Awards, applicants will be 

contacted and requested to submit further information. By submitting this 

application form, you acknowledge your consent to be contacted for further 

information. 

By checking the "I accept this Data Privacy Notice" box and sending the personal 

data requested in the GCA Awards Application, you will have granted your express 

consent to it, and said consent will remain in force until the moment in which you 

express your refusal for the treatment or until you subsequently exercise your right 

of opposition or the authority to impose the limitation of said treatment. Please 

email digital@dai.com to express your refusal. 

Please confirm you have reviewed the DAI and GCA privacy policies: 

GCA Privacy Policy 

DAI Privacy Policy 

I accept this Data Privacy Notice 

I confirm that I have reviewed the DAI and GCA privacy policies and I have approval of my organization to share the 

information requested here. 

Applicant disclaimer * 

I confirm that I am an authorized representative of this organization or, if I represent a group of partners, I confirm  
that I have requested permission to submit an application on their behalf to be considered for this award  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:digital@dai.com
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How have you heard about the awards? * 

Global Center on Adaptation website 

Social media 

Direct email from a partner or friend 

DAI referral source 

GCA newsletter 
 

LLA community of practice 

Traditional media 

Other 

* 

Please specify: 
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আবেদন ফর্ম পরূবের 

ননবদম শােলী 

োছাইকারী প্রশ্ন 
নিম্ন নিনিত প্রশ্নগুলিোর মলযে যেগুলিো আপিোর জিে 

প্রলেোজে যেগুলিো নেলিক্ট করুি- 

 

> আমোর কোলে একটি েমোযোি আলে েো জিবোয় ু

পনরবতত লির প্রভোব যমোকোলবিো কলর এবং/অথবো 

জোিোবোয়ু েহিশীি হলত কোেতকরী ভুনমকো পোিি কলর। 

> আমোর কোলে একটি েমোযোি আলে েোর মূি িক্ষ্ে 

হি জিবোয় ুপনরবতত লি ঝুুঁ নকপূর্ত জিল োষ্ঠী বো তোর 

অংশনবলশষ যক েহোয়তো করো। 

> আমোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি বতত মোলি বোস্তবোনয়ত 

হলে। 

সাধারে তথ্য 
1. আপিোর িোম নিিুি 

2. আপিোর পদনব (িোলমর যশলষর অংশ) নিিুি 

3. নিযতোনরত ফরমেোলে আপিোর যফোি িম্বর 

নিিুি, প্রথলম “+” নিহ্ন নদলয় শুরু করুি, 

এরপর আপিোর যদলশর যকোড নিিিু, এরপর 

আপিোর যফোি িম্বলরর বোনক অংশ নিিুি 

4. প্রস্তোনবত প্রকল্প যত নিয়নমত যে ইলমইি 

বেবহোর কলরি যেটি নিিিু। আপনি েনদ 

অেোওয়োডত  এর জিে মলিোিীত হি, তলব উক্ত 

ইলমইি অেোডলরলে আপিোর েোলথ যেো োলেো  

করো হলব। 

   4a. ৪ িং প্রলশ্নর উত্তলর প্রদোিকোরী ইলমইি 

অেোডলরেটি পুিরোয় কিফোমত করুি। দয়ো কলর 

নিনিত করুি যে আপনি এনক ইলমইি অেোডলরে 

বেবহোর কলরলেি। 

5. আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোি যে প্রনতষ্ঠোি 

বোস্তবোয়ি করলে তোর িোম নিিিু। আপনি 

যকোি প্রনতষ্ঠোলির অংশ িো হি তলব আপিোর 

নিলজর িোম নিিুি। 

6. আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোি যে প্রনতষ্ঠোি 

বোস্তবোয়ি করলে তোর ঠিকোিো নিিুি (েনদ 

আপনি যকোি প্রনতষ্ঠোলির অংশ িো হি তলব 

আপিোর নিলজর ঠিকোিো নিিিু)। আপনি েনদ 

আন্তজত োনতক পেতোলয় কোজ কলর থোলকি তলব যে 

যদলশ আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি বোস্তবোয়ি 

করলেি তোর ঠিকোিো নিিুি। 

7. উপলর বনর্তত ঠিকোিোর রোজে বো প্রলদলশর িোম 

নিিুি 

8. উপলর বনর্তত ঠিকোিোর যপোস্টোি যকোড নিিুি 

9. উপলর বনর্তত ঠিকোিোর যদলশর িোম নিিুি 

10. আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোি বোস্তবোয়লি আপিোর 

ভুনমকো নক তো নিিুি, অথবো ৬ িং প্রলশ্নর 

উত্তলর বনর্তত প্রনতষ্ঠোলি আপিোর পদনব নক তো 

নিিুি। 

11. আপিোর প্রনতষ্ঠোলির প্রযোি কোেতোিয় যকোি 

যদলশ তো নিিুি। যেটি েনদ ১০ িং প্রলশ্নর 

উত্তলর বনর্তত একই যদশ হয়, তলব যদলশর 

িোমটি পুিরোয় নিিিু। 
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12. আপিোর ওলয়বেোইে এর নিংক অথবো 

েোমোনজক যেো োলেো  মোযেলমর নিংক অথবো 

আপিোর  নডনজেোি উপনিনত প্রদশতি কলর 

এমি যে যকোি নিংক নদি। 

13. নিম্ননিনিত প্রনতষ্ঠোলির যরলর্র মলযে যেটি 

আপোিোর বতত মোি অবিোর েোলথ েবলিলয় 

মোিোিেই যেটি নেলিক্ট করুি-  

 

    “বেনক্ত ত”, আলবদিকোরী েনদ যকোি 

ফমতোি প্রনতষ্ঠোলির অংশ িো হয় 

    “যবেরকোনর প্রনতষ্ঠোি”,  িোিীয়/ 

আঞ্চনিক/ জোতীয়/আন্তজত োনতক পেতোলয়র েব 

যরলর্র এবং যে যকোি পনরেলরর বো েোইলজর 

“িি প্রনফে” প্রনতিোি/দি বো অঙ্গ-েং ঠলির 

জিে প্রলেোজে 

    “ েরকোনর প্রনতষ্ঠোি”,  েরকোলরর যে 

যকোি পেতোলয়র যে যকোি অঙ্গ-েং ঠলির জিে 

প্রলেোজে 

   “একোনযক প্রনতষ্ঠোলির পোেত িোরনশপ”,  

প্রস্তোনবত েমোযোিটি েনদ অলিকগুলিো প্রনতষ্ঠোি 

নমলি একলে বোস্তবোনয়ত কলর থোলকি তোলদর জিে 

প্রলেোজে।  

   

   “আন্তজত োনতক প্রনতষ্ঠোি”,  আন্তজত োনতক 

পেতোলয়র “িি প্রনফে” যেমি জোনতেংলের নবনভন্ন 

েংিো, আন্তজত োনতক এবং আঞ্চনিক আনথতক 

প্রনতষ্ঠোি,  লবষর্ো প্রনতষ্ঠোি ইতেোনদ। 

   

   “ নশক্ষ্ো প্রনতষ্ঠোি”, সু্কি, নবশ্বনবদেোিয়য়, 

অথবো অিে যকোি নশক্ষ্ো প্রনতষ্ঠোি বো প্রনশক্ষ্র্ 

(যেনিং) প্রদোিকোরী প্রনতষ্ঠোলির জিে প্রলেোজে।  

   

  “অিেোিে” আলবদিকোরী েনদ উপলর বনর্তত 

যকোি নবভোল র মলযেই িো পলরি। 

 

  13a. আপিোর  প্রস্তোনবত েমোযোিটি যকোি যকোি 

প্রনতষ্ঠোলির পোেত িোরনশলপর মোযেলম বোস্তবোনয়ত হলে? 

উলেনিত প্রনতষ্ঠোিগুলিো নকভোলব এলক অপলরর েহলেো ী 

নহলেলব কোজ করলে? 

   13b. আপিোর প্রনতষ্ঠোলির যরর্ উলেি করুি। 

 

প্রস্তানেত সর্াধান নেষয়ক প্রশ্ন 
 

14.  আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলির িোম নিিুি। 

েনদ প্রস্তোবিোর যকোি িোম িো থোলক, তোহলি 

প্রস্তোনবত েমোযোলির বেোপোলর আমোলদর 

নবস্তোনরত বিুি। 

15. যে েকি যদলশ আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি 

বোস্তবোনয়ত হলে তোর তোনিকো নদি। আপনি 

েনদ শুযুমোে আপিোর নিলজর যদলশ প্রস্তোবিোটি 

বোস্তবোয়ি কলর থোলকি , তলব আপিোর যদলশর 

িোম আবোর নিিুি। 

16. কত েময় যলর আপনি প্রস্তোনবত েমযোিটি 

নিলয় কোজ করলেি? 

17. উলেি করুি আপনি যকোি পেতোলয় কোজ 

করলেি? িোিীয়/ আঞ্চনিক/ জোতীয়/ 

আন্তজত োনতক 
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   17a.আপনি েনদ “অিেোিে” নেলিক্ট কলর থোলকি, 

তলব যে নবষলয় নবস্তোনরত নিিুি। 

   17b. আপিোর উলেনিত পনরের (যস্কি) এবং 

অবিো ( কলেক্সে) যত আপনি নকভোলব কোজ কলরি 

যে নবষলয় নবস্তোনরত নিিুি।  

 

 

আপনার গল্পটি আর্াবদর েলুন 
 

18. আপিোর নিলজর ভোষোয় আপিোর  ল্পটি বিুি। 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুলিোর উত্তর কলর আপনি  ল্পটি 

শুরু করলত পোলরি।  আপিোর প্রস্তোবিোটি 

যকোি েমেেো েমোযোলির িলক্ষ্ে কোজ কলর এবং 

কোলদর জিে কোজ কলর? আপিোর প্রস্তোনবত 

েমোযোিটি যকি প্রলয়োজিীয়? আপিোর প্রস্তোনবত 

েমোযোিটি নকভোলব জিবোয় ুপনরবতত লির 

ঝুুঁ নকপূর্ত জিল োষ্ঠী বো তোর অংশনবলশষলক 

উপকৃত করলব? আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটির 

মূি িক্ষ্ে নক? প্রস্তোনবত েমোযোলির মোযেলম 

আপনি কতদরু (নরি) যপৌেোলত িোি এবং 

জিল োষ্ঠী ও েমোলজ নক প্রভোব (ইম্প্েোক্ট) 

যফিলত িোি? আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি 

নকভোলব জিবোয়ু ঝুনক হ্রোে করলব এবং/অথবো 

জিবোয় ুপনরবতত লির নবপলক্ষ্ দীেতলময়োদী 

েহিশীিতো ততনরলত েহোয়তো করলব? কতজি 

মোিুষ এই প্রস্তোনবত েমোযোি দ্বোরো 

েরোেনরভোলব উপকৃত হলবি? 

 

 

     নেভাগনভনিক প্রশ্ন 
19. যিোকোি এেোডোলেশি িেোনম্প্য়িে অেোওয়োডত ে  

এর যকোি কেোলে নর যত আপনি আলবদি 

করলত িোি নেলিক্ট করুি। যেই কেোলে নর 

আপিোর প্রস্তোবিোর েোলথ েবলিলয় মোিোিেই 

অথবো যেই কেোলে নরলত আপনি েবলিলয় যবনশ 

পনরবতত ি আিলত যপলরলেি বলি মলি কলরি 

যেটি নেলিক্ট করুি। অেোওয়োডত  এর 

কেোলে নর/ নবভো  গুলিো হি- অংশগ্রহর্মূিক 

যিতৃত্ব, আনথতক নিয়ন্ত্রর্, েক্ষ্মতো ও জ্ঞোি, 

এবং িোিীয় উদ্ভোবি। 

19a. এই প্রশ্নটি প্রদনশতত হলব েনদ আপনি 

“অংশগ্রহর্মিূক যিতৃত্ব “ নবভো টি নেলিক্ট কলর 

থোলকি। আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোি েম্প্লকত  আমোলদর 

বিুি, নক নক নবষলয়র েমন্বলয় েমোযোিটি নিন্তো করো 

হলয়লে, এটি নকভোলব িোিীয় জিল োষ্ঠী দ্বোরো পনরিোনিত 

হলব, নকভোলব তোলদর অগ্রোনযকোরনভনত্তক িোনহদোগুলিো যক 

পূরর্ করলব। আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি নকভোলব 

বোস্তলব কোজ করলে? নিম্নমুিী জবোবনদনহতো নিনিত 

করোর জিে নক প্রনিয়ো অিুেরর্ করো হলে? 

 

  19b. এই প্রশ্নটি প্রদনশতত হলব েনদ আপনি “আনথতক 

নিয়ন্ত্রর্ “ নবভো টি নেলিক্ট কলর থোলকি। আপিোর 

প্রস্তোনবত েমোযোলির আনথতক নিয়ন্ত্রর্ বেবিো নক?এটি 

নকভোলব িোিীয় জিল োষ্ঠী দ্বোরো পনরিোনিত হলব, 

নকভোলব তোলদর অগ্রোনযকোরনভনত্তক িোনহদোগুলিো যক পূরর্ 

করলব। আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি নকভোলব বোস্তলব 
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কোজ করলে? নিম্নমুিী জবোবনদনহতো নিনিত করোর 

জিে নক প্রনিয়ো অিুেরর্ করো হলে? 

 

 19c. এই প্রশ্নটি প্রদনশতত হলব েনদ আপনি “ েক্ষ্মতো 

ও জ্ঞোি “ নবভো টি নেলিক্ট কলর থোলকি। আপিোর 

প্রস্তোনবত েমোযোি নকভোলব িোিীয় জিল োষ্ঠীর জিবোয় ু

পনরবতত লির েোলথ িোপ িোইলয় যিওয়ো, জিবোয়ু তহনবি 

এবং িোিীয় যিতৃলত্ব পনরিোনিত অনভলেোজি প্রনিয়ো 

(যিোকোনি যিড এেোডোলেশি)  নবষলয় জ্ঞোি এবং 

দক্ষ্তো বনৃি কলর?আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি নকভোলব 

বোস্তলব কোজ করলে? নিম্নমুিী জবোবনদনহতো নিনিত 

করোর জিে নক প্রনিয়ো অিুেরর্ করো হলে? 

 

 19d. এই প্রশ্নটি প্রদনশতত হলব েনদ আপনি “ িোিীয় 

উদ্ভোবি“ নবভো টি নেলিক্ট কলর থোলকি। আপিোর 

প্রস্তোনবত উদ্ভোবিী েমোযোিটি নকভোলব িোিীয় 

জিল োষ্ঠীর, নবলশষত, েবতোনযক ঝুুঁ নকপূর্ত জি লর্র 

জিবোয় ুপনরবতত িজনিত ঝুনক হ্রোলে েহোয়তো কলর? 

আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি নকভোলব বোস্তলব কোজ 

করলে? নিম্নমুিী জবোবনদনহতো নিনিত করোর জিে নক 

প্রনিয়ো অিুেরর্ করো হলে? আপিোর উদ্ভোবিলক 

বোস্তলব রুপ যদওয়োর জিে আনথতক েহোয়তো নকভোলব 

পোলেি? আপনি নক এিিও বোনহেক (এক্সেোরিোি) 

েহোয়তোর উপর নিভত রশীি?  

 

  19e. আপনি যকোি যরলর্র উদ্ভোবি কলরলেি?  

নিম্নতোনিকো যথলক নেলিক্ট করুি। 

 

প্রসার এেং প্রভাে 
 

20.  আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোি দ্বোরো আিুমোনিক 

কতজি মোিুষ উপকৃত হলয়লেি? নিলম্নবনর্তত 

পনরেীমো যথলক নেলিক্ট করুি। আপিোর 

প্রস্তোনবত েমোযোিটি পুলরোপুনর বোস্তবোনয়ত হলয় 

েোওয়োর পর আিুমোনিক আরও কতজি মোিুষ 

উপকৃত হলত পোলর বলি আপনি মলি কলরি? 

আপনি েনদ একটি নিনদতষ্ট েংিেক মোিুষ 

নিলয়ই কোজ কলরি, তলব একই েংিেো পুিরোয় 

নিিুি। 

      20a. উপলর উলেনিত উপকোরলভো ী মোিুলষর 

েংিেো নবষলয় নবস্তোনরত বেোিেো ও প্রমোর্ নদি এবং 

নকভোলব তোরো আপিোর েমোযোি দ্বোরো উপকৃত হয় যে 

নবষলয় উলেি করুি। 

21. আপিোর নিযতোনরত িক্ষ্ে অজত লির পলথ আপনি 

নকভোলব আ োলেি যে নবষলয় নবস্তোনরত নিিুি। 

   21a. উপলর উলেনক্ষ্ত যরেপন্স এর নবষলয় 

প্রলয়োজিীয় বেোিো নদি। 

 

প্রনতনলনপব াগযতা (ররনিবকনেনলটি) 

 

22.  আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি ইনতমলযে 

প্রনতনিনপনিত (যরনিলকলেড) হলি নিম্নবনর্তত 

যে অপশিটি েবলিলয় যবনশ মোিোিেই যেটি 

নেলিক্ট করুি। 

  22a. উলেনক্ষ্ত প্রনতনিনপকরর্টি (যরনিলকশি) 

নকভোলব বোস্তবোয়ি হলয়লে? প্রনতনিনপটি যত নক মূি 
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েমোযোি যথলক নকেুেো পনরবতত ি আিো হলয়লে? িতুি 

প্রনতনিতনপটি কতেুকু েফি?  

  22b.আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোিটি প্রনতনিনপকরর্ 

(যরনিলকশি) নবষলয় আপিোর পনরকল্পিো নক? েনদ 

পনরকল্পিো যথলক থোলক, তলব িতুি পনরলবলশর েোলথ 

িোপ িোইলয় নিলত মূি েমোযোি যথলক নক নক পনরবতত ি 

করোর প্রলয়োজি হলত পোলর? 

 

 

অংশগ্রহের্ূলক নসদ্ধান্ত গ্রহে েযেস্থা 

 

23. প্রস্তোনবত েমোযোিটি নডজোইি এবং বোস্তবোয়লির 

েময় কতজি মোিুষ  নিেুক্ত নেলিি? এই 

েমগ্র প্রনিয়োটিলত িোিীয় পেতোলয়র 

যস্টকলহোল্ডোররো নক ভুনমকো পোিি কলরনেলিি? 

এবং তোলদর েোলথ নিযতোনরত উপকোরলভো ীলদর 

েম্প্কত  নক? 

24. িোিীয় জিল োষ্ঠী হলত প্রস্তোনবত েমোযোিটি 

নডজোইি এবং বোস্তবোয়লির েময় যমোে কতজি  

জনিত নেলিি? 

25. প্রস্তোনবত েমোযোনিটি বোস্তবোয়লির নিম্ননিনিত 

যোপগুলিোলত িোিীয় মোিলুষরো নকভোলব জনিত 

নেলিি? নডজোইি, িোিীয় েরকোলরর েোলথ 

আলিোিিো, বোস্তবোয়ি, প্রনিয়ো পেতলবক্ষ্র্ 

(মনিেনরং) এবং যরজোল্ট মিূেোয়ি 

(ইভোিলুয়শি)।  

  25a. িোিীয় মোিুলষর অংশগ্রহর্মূিক নেিোন্ত গ্রহর্ 

বেবিো নবষলয় আর তথে নদি। 

 

 

সম্পবদর অংশগ্রহের্ূলক এেং 

নযায়সঙ্গত প্রানির সুব াগ 

 

26. িোিীয় যস্টকলহোল্ডোররো নকভোলব জিবোয় ু

তহনবলির অথত বেলয়র নেিোন্ত গ্রহলির েোলথ 

েম্প্নকত ত নেি, আনথতক বেবিোপিো কতিোনি 

স্বে এবং জিেোযোরলির জিে উনু্মক্ত নেি যে 

নবষলয় নবস্তোনরত নিিুি। 

27. িোিীয় মোিুলষরো নকভোলব প্রস্তোনবত েমোযোিটির 

নডজোইি এবং বোস্তবোয়ি পেতোলয় অথত 

বেবিোপিোর েোলথ েুক্ত নেি যে নবষলয় 

নবস্তোনরত নিিুি। 

  27a. িোিীয় যস্টকলহোল্ডোরলদর এই  অংশগ্রহর্মিূক 

েম্প্ৃক্ততো বোস্তলব নকভোলব কোজ কলরলে যে নবষলয় 

নিিুি. 

 

পার্ম নারনশপ এেং সহব ানগতা  
 

28. আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলির যে যকোি পেতোলয় 

নক আপনি অিে যকোি পোেত িোলরর েোলথ কোজ 

কলরলেি? 

  28a. প্রস্তোনবত েমোযোিটি েঠিকভোলব বোস্তবোয়লির 

জিে আপনি নকভোলব অিে একেরলদর েোলথ একনেত 

(কিোবলরে) হলয় কোজ কলরলেি? উদোহরর্স্বরূপ, 

আপনি আন্তজত োনতক, জোতীয়, িোিীয় বো অিে যকোি 

যস্টকলহোল্ডোলরর েোলথ একনেত হলয় নিযতোনরত কোলজর 

তোনিকো ততনর করো, একই কোলজর পুিরোবনৃত্ত পনরহোর 
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করো, কোেতকোনরতো বনৃি করো এবং েলবতোপনর এলক 

অপলরর যথলক যশিোর জিে নক  যকোি ফমতোি 

পোেত িোরনশপ কলরনেলিি? 

 

নলঙ্গ নভনিক এেং সার্ানিক 

অন্তভুম নি 

 

29.  আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলি িোরীরো নকভোলব 

েুক্ত নেলিি?  

     29a.িোরীলদর অংশগ্রহর্/ অন্তভুত নক্ত নবষলয় 

নবস্তোনরত তথে প্রদোি করুি। 

30. আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলি পুরুষরো নকভোলব 

েুক্ত নেলিি?  

     30a. পরুুষলদর অংশগ্রহর্/ অন্তভুত নক্ত নবষলয় 

নবস্তোনরত তথে প্রদোি করুি। 

31. আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলি েংিেোিেু এবং 

েমোলজ নপনেলয় পরো জিল োষ্ঠীরো নকভোলব েুক্ত 

নেলিি?  

   31a. েংিেোিেু এবং েমোলজ নপনেলয় পরো 

জিল োষ্ঠীর অংশগ্রহর্/ অন্তভুত নক্ত নবষলয় নবস্তোনরত তথে 

প্রদোি করুি। 

32. আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলি আনদবোেীরো 

নকভোলব েুক্ত নেলিি?  

   32a. আনদবোেীলদর অংশগ্রহর্/ অন্তভুত নক্ত নবষলয় 

নবস্তোনরত তথে প্রদোি করুি। 

 

অনযানয সহায়ক র্যাবর্নরয়ালস  

 

33.  আপনি নক যকোি নভনডও বোতত ো আপলিোড 

করলেি বো তোর নিংক যশয়োর করলেি? 

   33a.  এমি একটি নভনডও আপলিোড করুি যেটি 

আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোি এবং আপিোর  ল্পটিলক 

েঠিকভোলব তুলি যরলত পোরলব। নভনডওটিলত থোকলত 

পোলর েমোযোিটি যেিোলি বোস্তবোয়ি হলে যেিোলির 

েনব, আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলির উপর একটি যেোে 

যপ্রলজলেশি অথবো এই প্রনিয়োয় অংশগ্রহর্কোরী/ 

উপকোরলভো ীলদর যেোে ইেোরনভউ। 

   33b. এমি একটি নভনডওর নিংক প্রদোি করুি 

যেটি আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোি এবং আপিোর 

 ল্পটিলক েঠিকভোলব তুলি যরলত পোরলব। নভনডওটিলত 

থোকলত পোলর েমোযোিটি যেিোলি বোস্তবোয়ি হলে 

যেিোলির েনব, আপিোর প্রস্তোনবত েমোযোলির উপর 

একটি যেোে যপ্রলজলেশি অথবো এই প্রনিয়োয় 

অংশগ্রহর্কোরী/ উপকোরলভো ীলদর যেোে ইেোরনভউ। 

34. আপিোর  ল্পলক বর্তিো কলর যেরকম েনব বো 

ইিলফোগ্রোনফক্স আপলিোড করুি। প্রনতটি েনবর 

জিে প্রলয়োজিীয় বেোিো নদি এবং েনবটি 

নকভোলব আপিোর  ল্পলক তুলি যলর যেটি 

নিিুি। আলবদি পলে উলেনক্ষ্ত যোরর্ক্ষ্মতো 

এবং েংিেো এর কথো মোথোয় যরলি েহোয়ক 

মেোলেনরয়োিে প্রদোি করুি।  অেোওয়োডত  এর 

জিে মলিোিীত প্রোথীরো পরবতী যোলপ আরও 

নবস্তোনরত তথে এবং েহোয়ক মেোলেনরয়োিে 

প্রদোলির েুলেো  পোলবি। 

 

তথ্য রগাপনীয়তা নেষয়ক নেজ্ঞনি 
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এেং অনযানয প্রশ্ন 

কিফোমত করুি যে এই আলবদি পলে বনর্তত তথে 

য োপিীয়তো নবষয়ক িীনত এবং নডললেমোর গুলিো 

আপনি পলরলেি এবং েম্মনত প্রদোি করলেি।  

 

যিোকোি এেোডোলেশি িেোনম্প্য়িে অেোওয়োডত ে  েম্প্লকত  

আপনি নকভোলব জোিলত যপলিলেি?         
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