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EJN সাংবািদকেদর জেুনা�টক ব�ািধর ��লওভার েবাঝার ও �িতেরাধ করার জন� এবং স�মতা-িনম �াণ 
কায ��মেক সমথ �ন করার জন� িমিডয়া সং�া�িলেক সাংগঠিনক অনুদান �দান করেছ, যার মেধ� রেয়েছ 
�থাগত সংবাদ মাধ�ম, স�চার িমিডয়া, উ�য়ন মাধ�ম, নত�ন িমিডয়া এবং �াধীন িমিডয়া। 

অনু�হ কের িন�িলিখত িবভাগ�িল মেনােযাগ সহকাের পড়ুন, কারণ এেত েযাগ�তা এবং আেবদন 
���য়া স�িক�ত ���পূণ � তথ� রেয়েছ। 

সংি�� িববরণ  

�িত 10�টর মেধ� 6�ট �টরও েবিশ পিরিচত সং�ামক েরাগ জেুনা�টক - �াণী েথেক মানুেষর মেধ� সরাসির 
েযাগােযােগর মাধ�েম বা খাদ�, জল বা পিরেবেশর মাধ�েম সং�িমত হয়। এক�ট অনুমান ইি�ত কের েয 
75% উদীয়মান প�ােথােজন �� েথেক জেুনা�টক। েকািভড-১৯ মহামারী জেুনা�টক েরােগর িব�ংসী 
ৈবি�ক পিরণিত�িলেক ত� েল ধের – তা সে�ও, পরবত� মহামারী �িতেরাধ করার জন� আমােদর যা জানা 
দরকার তা আমরা এখনও বুঝেত পাির না। 

েকািভড-১৯ সবেচেয় বড় ৈবি�ক সংবােদ পিরণত হওয়ার দুই বছেররও েবিশ সময় পর, জেুনা�টক 
েরাগ�িল িব�ব�াপী িবতক�, সংঘাত এবং ভ�ল তেথ�র উৎস হেয় চেলেছ, যা তােদর ঝঁুিকর িবষেয় সীিমত 
জনসেচতনতায় অবদান রােখ। কাজ করার জন�, সরকার, নীিতিনধ �ারক এবং স�দােয়র িস�া� জানােত 
এবং পিরবত�ন আনেত চাপ েদওয়ার জন� িনভ�রেযাগ�, �মাণ-িভি�ক এবং শ��শালী তথ� �েয়াজন। 

সাংবািদক এবং িমিডয়া সং�া�িল এই তথ� সরবরাহ করার জন� ��ত, তেব ভ�ল- এবং িব�াি�র উপি�িত, 
সব �জনীনভােব উপল� ডাটার অভাব এবং অন�ান� বাধা�িল জেুনা�টক েরাগ ছড়ােনা এবং মহামারী 
��িত স�েক� উ�মােনর সাংবািদকতামূলক কাজ ৈতিরেত চ�ােল� ৈতির করেছ। সাংবািদকেদর �ত 
গিতেত আনেত আরও �িশ�ণ এবং সং�ান �েয়াজন, যােত তারা সবেচেয় ঝঁুিকপূণ � স�দােয়র কােছ 
তথ� �চার করেত পাের।  

এই শূন�তা পূরেণর জন�, EJN Tufts University এবং USAID-এর েনতৃে� এক�ট ৈবি�ক কনেসা�ট�য়ােম 
েযাগদান কেরেছ, যা �প ��লওভার নােম পিরিচত, যা �াণীেদর েথেক ছিড়েয় পড়ার এবং মানুেষর মেধ� 
�াদুভ�াব, মহামারী এবং মহামারী স�ৃ� করার স�াবনা সহ পিরিচত জেুনা�টক ভাইরাস �ারা সৃ� ঝঁুিক�িল 
েবাঝার এবং েমাকােবলা করার জন� কাজ করেছ। STOP ��লওভােরর অংশ িহসােব, EJN এই িবষেয়র 
পাশাপািশ জনসাধারেণর তথ� এবং সাংবািদকেদর �মতা ব�ৃ�র জন� িরেপা�ট�ং এবং িমিডয়া উ�য়ন 
কায ��মেক সমথ �ন করার উে�েশ� সং�া�িলেক অনুদান �দান করেছ।  

এই সং�া�িল সাংবািদক এবং িমিডয়া েপশাদার এবং অন�ান� স�াব� কায ��েমর জন� আ�িলক ভাষায় 
জেুনা�টক ভাইরাল ��লওভার ঝঁুিক এবং �শমেনর িমিডয়া কভােরজ �সািরত করেত আিথ �ক ও 
�যু��গত সহায়তা পােব, কম �শালা বা ওেয়িবনার িসিরেজর মাধ�েম সাংবািদকেদর জন� �িশ�ণ 
পিরচালনা করেব, এ�ার�াইজ বা অনুস�ানমূলক গে�র মাধ�েম িনিদ�� িবষয়�িল অনুস�ান করেব, 
অনলাইন েকাস � বা অন�ান� সং�ান িবকাশ করেব। 

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11516376/
https://earthjournalism.net/projects/stop-spillover


�কে�র িথম এবং উে�শ� 

আমরা এমন আেবদন�িল �হণ করিছ যা িমিডয়া কভােরজ বাড়ােনার জন� বা সাংবািদকেদরেক উ�-
অ�ািধকারযু� জেুনা�টক ভাইরাল ��লওভার ঝঁুিক এবং েরাগ �শমন স�িক�ত িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ 
েদয়। আমরা এমন �ক��িলেত িবেশষভােব আ�হী যা সাংবািদকেদর তােদর �িতেবদেন েডটা এবং 
সব �েশষ ৈব�ািনক গেবষণা খুেঁজ েপেত এবং ব�বহার করেত সহায়তা কের; ভাইরাল ��লওভােরর 
�াইভার এবং অন�ান� ৈবি�ক সমস�া�িলর সােথ তােদর সংেযাগ�িলেক আরও ভালভােব ব�াখ�া করার 
উপায়�িল অে�ষণ ক�ন; এবং সবেচেয় ঝঁুিকেত থাকা নারী ও অন�ান� �াি�ক জনেগা��র ক��রেক 
উ�ীত ক�ন। 

অ�াি�েকশন�িলেক অবশ�ই িন�িলিখত জেুনা�টক েরাগ�িলর উপর দৃ�� আকষ �ণ করেত হেব। এখােন 
তািলকাভ�� নয় এমন েরােগর েক�িব�রু ��াব িবেবচনা করা হেব না। 

• ইেবালা 
• মারবুগ � 
• �াণীজগেতর জেুনা�টক ইনফ্লুেয়�া ভাইরাস 
• �াণীজগেতর কেরানাভাইরাস (SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV) 
• িনপাহ ভাইরাস 
• লাসা ভাইরাস 

অনু�হ কের মেন রাখেবন ��াব�িলেক ��লওভার ঝঁুিকেত িলে�র ভূিমকা এবং পু�ষ, মিহলা এবং 
অন�ান� �াি�ক িল� পিরচেয়র মেধ� ঝঁুিকর পাথ �েক�র জন� এক�ট সংি�� দৃ��ভি� িনেত হেব। 

��ািবত ��য়াকলাপ�িলেক িন�িলিখত অত�িধক উে�শ��িলেত অবদান রাখেত হেব:  

• জেুনা�টক ভাইরাল ��লওভার স�েক� গভীরভােব েবাঝার জন� িমিডয়া, িব�ানী, �া�� িবেশষ� 
এবং �ানীয় স�দােয়র মেধ� সহেযািগতা েজারদার ক�ন; 

• স�দায়, িব�ানী এবং নীিতিনধ �ারকেদর ভিবষ�েতর �াদুভ�াব শনা�, পূব �াভাস এবং �শিমত 
করেত সহায়তা করার জন� স�দায় এবং জেুনা�টক েরােগর ঝঁুিকর নীিতর �ের বহৃ�র 
সেচতনতা ৈতির ক�ন;  

• জেুনা�টক ভাইরাল ��লওভার, �িতেরােধর েকৗশল এবং সব �াধুিনক িব�ােনর উপর উ�-মােনর, 
বা�বস�ত, �মাণ-িভি�ক এবং আকষ �ক জনসাধারেণর তথ� উৎপাদন করার জন� সাংবািদক 
এবং িমিডয়া সং�া�িলর স�মতা ব�ৃ� ক�ন; 

• খাদ� িনরাপ�া, অিভবাসন, িল� এবং আরও অেনক িকছ�  সহ েরাগ, পিরেবশ এবং সামা�জক 
মা�া�িলর মেধ� েছদ�িলেত মেনােযাগ েদওয়ার জন� �ধান জন�া�� িথম�িলেত উ�-মােনর 
সাম�ী এবং িমিডয়া কভােরেজর পিরমাণ ব�ৃ� ক�ন; 

• তােদর ক��র �সািরত কের এবং উ�-মােনর, সব �জনীনভােব উপল� তেথ� তােদর অ�াে�স 
ব�ৃ� কের েরােগর অসমতাপূণ � �ভাব�িল েমাকােবলায় মিহলা, দির�, যুবক, LGBTQIA+ 
স�দােয়র সদস�, আিদবাসী, জািতগত সংখ�ালঘু, �িতব�ী ব��� এবং অন�ান� �াি�ক 
েগা���িলর �মতায়ন ক�ন। 

স�াব� ��য়াকলােপর উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ, তেব সীমাব� নয়:  

• িফ� ��প এবং/অথবা �িশ�ণ কম �শালা যা সাংবািদকেদর িবেশষ�েদর সােথ এক��ত কের 



• িরেপাট�ারেদর স�দ এবং ই-লািন �ং েকাস � বা ট� েলর উ�য়ন 
• সাংবািদকেদর েম�িরং 
• িবেশষ �িতেবদন �ক� 
• সাংবািদকেদর জন� েনটওয়ািক�ং এবং অংশীদাির� কায ��ম 
• নত�ন গ� বলার ��াটফেম �র িবকাশ 
• সাংবািদকেদর েনটওয়াক� �িত�া। 

েযাগ�তা  

�থাগত সংবাদ িমিডয়া, স�চার িমিডয়া, উ�য়ন িমিডয়া, নত�ন িমিডয়া এবং �াধীন িমিডয়া সং�া�িলেক 
আেবদন করেত �াগত জানাই। দয়া কের মেন রাখেবন েয আমরা অ�াডেভােকিস, স��য়তা বা 
রাজৈনিতক �চারণার মূেল থাকা অ�াি�েকশন�িলেক িবেবচনা করব না।  

আমরা �ধুমা� িন�িলিখত েদশ�িল েথেক আেবদন �হণ করিছ: লাইেবিরয়া, িসেয়রা িলওন, আইভির 
েকাট, বাংলােদশ, কে�ািডয়া এবং িভেয়তনাম। েযাগ� হওয়ার জন� সং�া�িলেক অবশ�ই এই েদশ�িলর 
মেধ� এক�টেত আইনত িনবি�ত হেত হেব – আমরা এই টােগ �ট েদশ�িলর মেধ� এক�টেত কায ��ম 
পিরচালনা করেত চায় এমন সং�া�িল েথেক আেবদন�িল �হণ করব না। সং�া�িলেক অবশ�ই এক�ট 
ব�া� অ�াকাউ� বজায় রাখেত হেব যােত আ�জ�ািতক �ানা�র করা যায় এবং �েয়াজেন িবেদশী তহিবল 
(িবেশষ কের বাংলােদেশ) পাওয়ার জন� উপযু� লাইেস� পাওয়ার �মতা থােক। 

এই অনুদােনর সুেযােগর উে�েশ�, আমরা ইংের�জ, বাংলা, ফরািস, িভেয়তনামী এবং খেমর ভাষায় 
আেবদন �হণ করব। দুভ�াগ�বশত, আমােদর এই সমেয় অন�ান� ভাষায় আেবদন িবেবচনা করেত পারিছ 
না, িক� �কে�র কায ��ম েয েকােনা ভাষায় স�� করা েযেত পাের।  

েয সং�া�িল অতীেত EJN েথেক সমথ �ন েপেয়েছ তারা েযাগ�, তেব, আমরা িনব �াচন ���য়ার সময় 
অতীেতর কম ��মতা িবেবচনা করব এবং েয সং�া�িল এখনও আমােদর সমথ �ন পায়িন তােদর পে� 
থাকার েচ�া করব।  

EJN আেবদনকারীেদর িবেবচনা েথেক অেযাগ� েঘাষণা করার অিধকার সংর�ণ কের যিদ তারা অৈনিতক 
বা অনুপযু� েপশাদার আচরেণ জিড়ত বেল পাওয়া যায়। 

অনুদােনর পিরমাণ এবং ল�জি�ক 

আমরা কমপে� 3�ট সং�ােক US$10,000 পয �� তহিবল িদেয় সমথ �ন করার �ত�াশা করিছ। সাধারণভােব 
বলেত েগেল, েছাট বােজেটর অ�াি�েকশন�িল আরও �িতেযািগতামূলক হেব, তেব আমরা উ�াবনী 
প�িত ব�বহার কের এমন �ক��িলর জন� US$10,000 পয �� বড় অনুদােনর পিরমাণ িবেবচনা করব যা 
আরও স�দ-িনিবড় এবং সময়সােপ� হেত পাের। 

সকল আেবদনকারীেদর �দান করা েটমে�ট। ব�বহার কের অনুেরাধ করা পিরমােণর ন�ায�তা সহ এক�ট 
িবশদ বােজট �দান করেত হেব আমরা চাই বােজট যু��স�ত েহাক এবং �ক� বা�বায়েনর জন� 
�েয়াজনীয় খরেচর স�ঠক িহসাব েদয়া েহাক। আেবদনকারীরা অনুদােনর এক�ট অংশ ব�বহার করেত 
পাের সর�াম �য় িক� পির�ারভােব বলা উিচত েয কীভােব সর�াম�িল �ত�ািশত ফলাফেল অবদান 
রাখেব এবং এ�টেক সামি�ক বােজেটর এক�ট অেপ�াকৃত েছাট অংশ িহেসেব ৈতির করা উিচত।  
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আেবদনকারীেদর ��ািবত ��য়াকলােপর জন� সহ-অথ �ায়ন বাড়ােত অনুমিত েদওয়া হয় এবং উৎসািহত 
করা হয়, তেব এ�টর �েয়াজন েনই। আপিন যিদ েকােনা সহ-অথ �ায়ন েপেয় থােকন, তাহেল অনু�হ কের 
আপনার আেবদেনর পিরমাণ এবং উৎস উে�খ ক�ন। 

আমরা আশা কির েয সফল আেবদনকারীেদর েফ�য়ািরর েশেষর িদেক বা মাচ� মােস জািনেয় েদয়া হেব, 
�ক��িল এি�ল মােস কাজ �� করেব। �ক��েলা ৮ মােসর মেধ� েশষ করেত হেব। 
আেবদনকারীেদর তােদর কম �পিরক�নার খসড়া ৈতির করার সময় এই সময়েরখা�ট িবেবচনা করেত হেব। 

গ� বা অন�ান� উপাদান �কােশর সােথ জিড়ত �ক��িলর জন�, অনু�হ কের মেন রাখেবন েয 
Internews, EJN-এর অংশীদার এবং অনুদান �দানকারীেক েসই সাম�ী�িল অবােধ স�াদনা, �কাশ, 
স�চার এবং িবতরণ করার অিধকার েদওয়া হেব। 

িবচােরর মানদ� 

সম� �া� আেবদন�িল আ�জ�ািতক িবচারকেদর এক�ট প�ােনল �ারা পয �ােলাচনা এবং আেলাচনা করা 
হয়, যার মেধ� Internews কম� এবং পিরেবশগত এবং �া�� িরেপা�ট�ং িবেশষ�রা রেয়েছ। 

িন�িলিখত মূল�ায়েনর মানদ� ব�বহার কের আেবদন�িল মূল�ায়ন করা হেব: 

• ��ােবর সামি�ক �ণমান; 
• এই অনুদান কম �সূিচর উে�শ� এবং অ�ািধকার�িলেত অবদান রাখার ে�ে� ��ািবত �কে�র 

�াসি�কতা; 
• �ক� নকশার �ণমান এবং কায �কািরতা সহ ��ািবত �কে�র স�াব� �ভাব;  
• ��ািবত কায ��েমর উ�াবন �বণতা;  
• ��ািবত �কে�র আিথ �ক কায �কািরতা এবং ব�য়-কায �কািরতা;  
• আেবদনকারীর এ�ট কায �কর করার �মতা; 
• অনুদানকারীেদর েভৗগিলক িব�ার।  

আেবদন ���য়া 

• প�ৃার শীেষ � 'এখনই আেবদন ক�ন' েবাতােম ি�ক ক�ন। 
• আপনার যিদ এক�ট িবদ�মান অ�াকাউ� থােক তেব আপনােক লগ ইন করেত হেব। আপনার যিদ 

েকােনা অ�াকাউ� না থােক, তাহেল আপনােক অবশ�ই প�ৃার উপেরর ডানিদেক "লগ ইন" ি�ক 
কের িনব�ন করেত হেব এবং েয প�ৃা�ট খুলেব তার নীেচ "সাইন আপ" িলে� ি�ক করেত হেব। 
িকভােব এক�ট অ�াকাউ� ৈতির করেত হয় তার িব�ািরত িনেদ�শাবলীর জন� এখােন  ি�ক ক�ন 
এবং িকভােব আপনার পাসওয়াড� িরেসট করেবন তার িব�ািরত িনেদ�শাবলীর জন� এখােন  ি�ক 
ক�ন। 

• আপিন যিদ অ�াি�েকশন �� কেরন এবং পের িফের এেস এ�ট স�ূণ � করেত চান, আপিন 
'খসড়া সংর�ণ ক�ন'-এ ি�ক করেত পােরন। খসড়ােত িফের েযেত, আপনােক েসই সুেযােগ 
িফের েযেত হেব এবং আেবদন�ট চূড়া� করেত আবার 'এখনই আেবদন ক�ন'-এ ি�ক করেত 
হেব। 

• অ�াি�েকশান�িলেক অনুেরাধ করা পিরমােণর ন�ায�তা সহ এক�ট এে�ল ে�ডশীেট এক�ট 
িবশদ বােজট �দান করেত হেব। এই িলে�।ি�ক কের এখনই বােজট েটমে�ট�ট ডাউনেলাড 
ক�ন  
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আপিন যিদ আপনার আেবদন জমা িদেত অসুিবধার স�ুখীন হন বা অনুদান স�েক� �� থােক, দয়া কের 
ইেমল ক�ন info.ejn@internews.org। এই সুেযাগ স�েক� অন� েকােনা Internews ইেমেলর সােথ 
েযাগােযাগ করেবন না, কারণ আমরা এ�ট �হণ করব না।  

সময়সীমার পের জমা েদওয়া আেবদন�িল িবেবচনা করা হেব না। েকােনা সমস�া এড়ােত সময়সীমার 
অ�ত এক িদন আেগ জমা েদওয়ার কথা িবেবচনা ক�ন। 

ব�ানােরর ছিব: ঘানার েকপ েকাে� মাছ ধরার েনৗকা / ে�িডট: হ�ােলা লাইটবা�, আন��াশ। 

�প ��লওভার িমিডয়া অনুদােনর আেবদন ফম � 2022 

আপনার �িত�ান স�েক� ↴ 
সং�ার নাম 

�িত�ার বছর 

আপনার �িত�ান িক আইনত িনবি�ত?  

• হ�া ঁ
• না 

আপনার �িত�ােনর এক�ট ব�াংক অ�াকাউ� আেছ? 

• হ�া ঁ
• না 
• অন�ান�... 

শারীিরক �ঠকানা 

ওেয়বসাইট এবং/অথবা েসাশ�াল িমিডয়া হ�া�ল�িল 

আপনার �িত�ােনর সংি�� িববরণ 

অনু�হ কের ইিতহাস, িমশন, বত�মান �ক� এবং কায ��ম, ল�� দশ �ক এবং আপনার �িত�ােনর 
আনুমািনক নাগােলর বণ �না িদন। 

�িত�ােনর েনতৃ�দানকারী ব���(েদর) নাম এবং উপািধ 

েবােড�র সদস� বা �াি�েদর নাম 

েবতনভ�� কম�েদর সংখ�া 

ে��ােসবকেদর সংখ�া 

সদস� সংখ�া 

আপিন অতীেত �িশ�ণ �দান কেরেছন?  

• হ�া ঁ[যিদ হ�া:ঁ অনু�হ কের িকছ�  উদাহরণ তািলকাভ�� ক�ন।] 
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• না 

আপনার েকান �ক�, কায ��ম বা গ� িক েকান ইিতবাচক নীিত বা সামা�জক পিরবত�েনর িদেক 
পিরচািলত হেয়েছ?  

অনু�হ কের িকছ�  উদাহরণ �দান ক�ন এবং ব�াখ�া ক�ন িকভােব আপনার কাজ পিরবত�েন অবদান 
েরেখেছ। 

আপিন েকাথা েথেক তহিবল পান? 

অনু�হ কের আপনার �ধান তহিবলকারীেদর নাম িদন এবং ক�ন েয আপিন আেগ আ�জ�ািতক তহিবল 
েপেয়েছন িকনা তা ব�াখ�া ক�ন। 

�কে�র িববরণ ↴ 

�ক� িশেরানাম 

মােসর িহসােব �কে�র েময়াদ 

�কে�র িববরণা 

আপনার িববরেণ িন�িলিখত �ে�র উ�র িদন: 

• মূল কায ��ম িক িক?  
• ��ােবর আ�ােন বিণ �ত িথম�িলর সােথ এই কায ��ম�িল কীভােব �াসি�ক? 
• টােগ �ট ে�াতা এবং/অথবা সুিবধােভাগী কারা? 
• েকন এই �কে� অথ �ায়ন করা উিচত? 

�কে�র উে�শ� 

অনু�হ কের �েজে�র সামি�ক উে�শ��িল এবং কীভােব তারা ��ােবর আ�ােন উে�িখত 
উে�শ��িলর সােথ স�িক�ত তা বণ �না ক�ন। 

��ািবত কায ��েমর অব�ান 

অনু�হ কের েদশ বা েদশ�িল এবং অ�ল িনব �াচন ক�ন েযখােন কায �কলাপ�িল স�ািলত হেব। 

বা�বায়েনর সময়েরখা 

অনু�হ কের এক�ট সংি�� টাইমলাইন �দান ক�ন েযখােন আপিন �েজে�র �িত�ট উপাদান স�� 
করার আশা কেরন। 

�ত�ািশত আউটপুট 

এই �কে�র ফেল আপিন েয আউটপুট�িল ৈতির করার পিরক�না করেছন অনু�হ কের তা বণ �না 
ক�ন। এই �ক� িক েডিলভােরবল বা উপকরণ সমথ �ন করেব? �িত�ট আউটপুেটর কত�িল আপিন 
�েজ��টেত উৎপাদন করেত চান অনু�হ কের এ�টও অ�ভ� �� ক�ন।  

�ত�ািশত ফলাফল 



এই �কে�র মাধ�েম আপিন েয ফলাফল অজ�ন করেত চান তা বণ �না ক�ন। আপনার টােগ �ট করা দশ �ক 
বা সুিবধােভাগীরা এই �কে�র কারেণ কী ধরেণর দ�তা বা �ান অজ�ন করেব? এই �ক��ট আেশপােশর 
স�দায়, নীিতিনধ �ারক বা অন�ান� ে�কেহা�ারেদর উপর কী �ভাব েফলেব বেল আপিন মেন কেরন?  

পয �েব�ণ এবং মূল�ায়ন পিরক�না 

অনু�হ কের বণ �না ক�ন িকভােব আপিন আউটপুট িনরী�ণ করেবন, ফলাফল পিরমাপ করেবন এবং 
এই �কে�র ফলাফল মূল�ায়ন করেবন। 

আউটপুট �চার 

অনু�হ কের ব�াখ�া ক�ন িকভােব আপিন এই �কে�র মাধ�েম উৎপ� আউটপুট েশয়ার করেবন এবং 
�চার করেবন। 

�াি�ক েগা��র অ�ভ� ��� 

আপনার �ক��ট কীভােব �াি�ক েগা���িলর েযমন মিহলা, যুবক, আিদবাসী, জািতগত সংখ�ালঘু, 
LGBTQIA+ স�দােয়র সদস� এবং �িতব�ী ব���েদর এই �কে�র কায ��েম অংশ�হণ িন��ত কের বা 
�কে�র  �ারা তারা িকভােব উপকৃত হেত পাের তা ব�াখ�া ক�ন। আপিন িকভােব �ক� বা�বায়ন জেুড় 
অ�ভ� ��� অ�ািধকার েদেবন? 

েকািভড-১৯ এর �ভাব 

আপনার ��ািবত �কে� িক এমন েকােনা উপাদান আেছ যা েকািভড-১৯ �ারা �ভািবত হেত পাের, 
েযমন �মণ বা ব���গত ইেভ�? যিদ তাই হয়, অনু�হ কের ব�াখ�া ক�ন িকভােব আপিন এ�ট �শিমত 
করার পিরক�না করেছন। 

তহিবেলর পিরমাণ অনুেরাধ করা হেয়েছ 

অনু�হ কের USD-এ অনুেরাধ করা তহিবেলর পিরমাণ জানান। �ধুমা� সংখ�া ব�বহার ক�ন, েকান কমা 
বা অ�র না। 

আপনার ��ািবত বােজট আপেলাড ক�ন 

সম� আেবদনকারীেদর আেবদনপে�র সােথ এক�ট বােজট জমা িদেত হেব। আপনার �কে�র বােজট 
ৈতির করেত এবং নীেচ আপেলাড করেত অনু�হ কের এই েটমে�ট ডাউনেলাড ক�ন। অন�ান� বােজট 
িবন�াস �হণ করা হেব না। 

েযেকান অিতির� সহায়ক নিথ 

েযাগােযােগর িববরণ ↴ 
�াথিমক েযাগােযােগর ব���র নাম 

�াথিমক েযাগােযােগর ব���র ইেমল �ঠকানা 

েগাপনীয়তা নীিত ↴ 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-03/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template.xlsx


আপিন আমােদর েগাপনীয়তা নীিতর শত�াবলী পেড়েছন এবং স�ত হেয়েছন তা িন��ত ক�ন। 


