
মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান-এর 
বনন্দ্ম বরকা ও সচূক

Core Humanitarian
STANDARD

www.corehumanitarianstandard.org

মানবিক কম্মকান্ডে মূল আদর্মমান



প্রকারক

CHS Alliance

The Sphere Project

Groupe URD

প্রথম সংষ্করণ

২০১৫

আইএসবিএন: ৯৭৮-২-৯৭০১০১৫-২-৯

© প্রকারক কর্্মক সি্মস্বত্ব সংরবষির। বসএইচএস এলান়্েন্স (CHS Alliance), 
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2মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক

মানবিক কম্মকান্ডে মলূ 
আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক 
হন্লা মানবিক কম্মকান্ডে েিািবদবহরা এিং 
গণুগর মলূ আদর্মমান্নর (CHS) সমূ্রক 
অংর। স্ানবী়ে, োরবী়ে ও আন্তে্ম াবরক সংস্ার 
কমমী এিং কস্বচ্ান্সিকগণ যারা মানবিক 
সাডাদান কায্মক্রম পবরকল্পনা, পবরচালনা 
িা িাস্তিা়েন্ন কাে কন্র—রান্দর েন্যই এ 
িইটি। ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর প্রন়্োেন্ন সরকাবর 
প্রবরষ্ান এিং স্ানবী়ে কর্্ম পষিও এটি ি্যিহার 
করন্র পান্র। 
এই বনন্দ্ম বরকা়ে মানবিক কম্মকান্ডে মলূ 
আদর্মমান্ন উন্লেবির করণবী়ে এিং প্রাবরষ্াবনক 
দা়েিদ্ধরা বনন়্ে বিস্তাবরর আন্লাচনা করা 
হন়্েন্ছ। এছাডাও CHS ি্যিহান্র কয সকল 
িাস্তি  চ্যান্লঞ্জ িা বিপন্দর মনু্িামবুি হন্র 
পান্র রার উদাহরণও কদও়ো হন়্েন্ছ। CHS-
এর ন়েটি প্রবরশ্রুবর ককন গরুতু্বপূণ্ম রা এই 
বনন্দ্ম বরকা়ে ি্যাি্যা করা হন়্েন্ছ এিং বভন্ন বভন্ন 
কপ্রষিাপট ও বিবভন্ন ি্যবতির েন্য উদাহরণ 
কদও়ো হন়্েন্ছ। যবদও এই বনন্দ্ম বরকা়ে েরবুর 
অিস্া়ে বকভান্ি মানবিক সাডা কদ়ো যা়ে রা 
বনন়্ে বিস্তাবরর ককান্না ি্যাি্যা কদও়ো হ়েবন। 
এর পবরিন্র্ম  এটি প্রন্র্যকটি প্রবরশ্রুবর বকভান্ি 
পূরণ করা যান্ি রার একটি বিস্তাবরর িণ্মনা 
বদন়্েন্ছ।  
যবদও প্রবরটি প্রবরশ্রুবর মানবিক কম্মকান্ডের 
স্বরন্ত্র এলাকাগনু্লান্র কোর বদন়্েন্ছ। এিান্ন 
একই বিষ়ে একাবধকিার রুন্ল ধরার 
প্রন়্োেন হন়্েন্ছ যা প্রবরশ্রুবরগনু্লান্ক একসান্ে 
সসুংহরভান্ি আিদ্ধ কন্র রান্ি। উদাহরণস্বরপূ 
ন়েটি প্রবরশ্রুবরর প্রবরটিন্র দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত 
েনন্গাষ্বী ও েনগন্ণর সান্ে কযাগান্যান্গর গরুতু্ব 
এিং কমমীন্দর সহা়েরামলূক ি্যিস্াপনার কো 
রুন্ল ধরা হন়্েন্ছ। কযৌন বনয্মারন ও বনপবীডন 
প্রবরন্রাধ এিং সাডাদান কান্ে স্বচ্রার গরুতু্বও 
বিবভন্ন প্রবরশ্রুবরন্র উন্লেি করা হন়্েন্ছ।
 
কেডোর এিং বিবচত্র্যরা. মানবিক 
কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান কমৌবলক মানবিক 
অবধকারন্ক উন্নবীর কন্র এিং এর মলূ বভবতি 
হন্লা আন্তে্ম াবরক আইন্ন উন্লেবির সরুষিা ও 
বনরাপতিার সান্ে, ময্মাদার সান্ে, েবীিন্নর 
অবধকার। CHS এই স্ববীক্বর কদ়ে কয, মানবিক 
সাডাদান কম্মকান্ডে ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর 
অংরগ্রহণ হন্লা মলূ বভবতি।  
সিন্রন্ষ, কবমউবনটির মন্ধ্য ককান্না কায্মক্রম 

পবরচালনা করন্র কগন্ল, কযমন; কেডোর, ি়েস 
এিং সষিমরার বভবতিন্র রে্য সংগ্রহ এিং 
ি্যিহার করন্ল কবমউবনটির মন্ধ্য বিবচত্র্যরা 
লষি্য করা যা়ে এই বিবচত্র্যরা স্ববীকার করা 
িিুই গরুতু্বপূণ্ম। সাডাদান কম্মকাডে কযভান্ি 
পবরকল্পনা করা হ়ে এিং কয বসদ্ধান্তসমহূ কন়ো 
হ়ে কস অনযুা়েবী বিবভন্ন কগাষ্বীর বিবভন্ন চাবহদা 
কমটান্না বনবচির করন্র CHS সাহায্য করন্ি। 

এই িইটিন্ে কবমউবনটি/সম্প্রদায় 
িলন্ে বিবিন্ন চাবিদা, সক্ষমো 
এিং বিপদাপন্নোসি নারী, পরুুষ, 
ছেন্ল এিং ছমন্য়ন্দর ছিাঝান্না 
িন্য়ন্ে।  
কম্মদষিরা সচূক এিং বনন্দ্ম বরকাসমহূ মানবিক 
সাডাদান কায্মক্রন্ম ন্ূযনরম মানসমহূ বনবচির 
করন্র এিং বন়েবমর বরষিণবী়ে ও গণুগর মান 
এিং েিািবদবহরার উন্নবর করন্র সহা়েরা 
কন্র। ককান্না ককান্না প্রবরষ্ান সম়ে ও কপ্রষিাপট 
অনযুা়েবী অন্য প্রবরষ্ান্নর সান্ে কান্ের 
ফলাফল রুলনা করন্র বনন্েন্দর মন্ধ্য বকছু 
পদ্ধবর বরবর কন্র বনন্র পান্র।
 
কম্মদষিরা সচূক এিং বনন্দ্ম বরকাসমহূ বনম্নবলবির 
বিষ়েসমহূ পবরচালনা করন্র ি্যিহার করা 
কযন্র পান্র:
• প্রকল্প এিং কায্মক্রম পবরকল্পনা;
• সাডাদান পয্মান়্ে এিং কষিত্রবিন্রন্ষ প্রকল্প 
এিং কায্মক্রম পয্মন্িষিণ; 

• সংস্াবভবতিক প্রাবরষ্াবনক চাবহদা বনরপূণ;
• দষিরা বরবরর ককৌরল; 
• অভ্যন্তরবীণ মলূ্যা়েন;
• সঙ্বী এিং কযৌে পয্মান্লাচনা এিং মলূ্যা়েন; 
এিং

• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগন্ণর মাধ্যন্ম 
সঠিক সমন়্ে পয্মন্িষিণ।

 
যিন কম্মদষিরার সচূক প্রন়্োগ করা হন্ি রিন 
ি্যিহারকারবীন্দর বনম্নবলবির বিষ়েগনু্লার বদন্ক 
দব্ট্ বদন্র হন্ি:
 
অিডেরা. কম্মদষিরার সচূকগনু্লান্ক অির্যই 
একটি কসট িা সমাহার বহন্সন্ি ি্যিহার করন্র 
হন্ি। এগনু্লা সংি্যা়ে কম, সকল িার িা 
বিভাগ ও কপ্রষিাপন্টর সান্ে প্রাসবঙ্ক এিং এই 
সচূকসমহূ ষিবরগ্রস্ত েনগন্ণর মন্ধ্য বিবভন্ন 
কগাষ্বীসহ বিবভন্ন উৎস কেন্ক আসা রে্য বিবভন্ন 
বদক কেন্ক যাচাই করার প্রন়্োেনন্ক প্রবরফবলর 
কন্র । যবদ একটি প্রবরষ্ান একটি বনন্দ্ম বরকা 
ি্যিহার না করার বসদ্ধান্ত কন়ে, রন্ি প্রভাি ও 

ফলাফন্লর প্রবরন্িদন প্রদান করার সম়ে এর 
কারণ উন্লেি করন্র হন্ি।
অবভন্যােন িা িাপ িাইন়্ে কন়ো. 
কম্মদষিরার সচূকগনু্লা প্রবরটি কপ্রষিাপন্ট–
প্রবরষ্ান্ন-সবুনবদ্মট্ প্রবক্র়ো়ে অবভন্যাবের হও়ো 
উবচর। এগনু্লা হ়েন্রািা অন্যান্য সচূক ও 
বনন্দ্ম বরকার সমূ্রক হন্র পান্র।

সম়ে. কম্মদষিরা সচূক এিং বনন্দ্ম বরকাগনু্লা 
সাডাদান্নর প্রবরটি ধান্প, চাবহদা বনরপূণ কেন্ক 
মলূ্যা়েন সিন্ষিন্ত্র ি্যিহার করা কযন্র পান্র।

পবরমাপ/পবরমাপন. কম্মদষিরার সচূক 
এিং বনন্দ্ম বরকাসমহূ সম়ে, কায্মক্রম এিং 
কপ্রষিাপট অনযুা়েবী কান্ের অগ্রগবর পবরমাপ 
করন্র এিং রুলনা করন্র সবক্র়ে। এটি রধু ু
বিবভন্ন ধরন্নর চাবহদান্ক স্ববীক্বর কদ়ো এিং 
অে্মিহ কন্র করালার েন্য ন়ে িরং চলমান 
কায্মক্রন্মর সান্ে সন্তুবট্ প্রকান্রর েন্য 
দরকার। কম্মদষিরা সচূক এমনভান্ি পবরমাপ 
করন্র হন্ি কযন রা সম়ে, স্ান্নর সান্ে 
সঙ্বরপূ্মণ হ়ে এিং ি়েস ও কেডোরবভবতিক রে্য 
কযন আলাদা হ়ে।
 
 
কম্মদষিরা সচূক যাচাইন়্ের একটি সাধারণ 
পদ্ধবর হন্লা ৫ বিগ্রবী দব্ট্ভবঙ্র মাপকাঠি 
(5 degree Likert scale) (১= দঢ়্ভান্ি 
অসম্মর; ২= অসম্মর;৩= সম্মর িা অসম্মর 
ককানটাই ন়ে; ৪=সম্মর; ৫= দঢ়্ভান্ি সম্মর) 
 
অবরবরতি বনন্দ্ম বরকা. ি্যিহাকারবীন্দর 
বনন্চর বলংক কদিার সপুাবরর করা হন্লা, 
প্রবরটা অধ্যান়্ের করন্ষ বনন্দ্ম বরকা এিং রব্দন্কাষ 
ও পাদটীকা কেন্ক প্রন়্োেনবী়ে রে্য পাও়ো 
যান্ি।

ভূবমকা
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মানবিক মলূ আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূকগুন্লা আন্তে্ম াবরক এনবেও, কনটও়ে্মাক ইউএনওবসএইচএ, গ্রুপ ইউআরবি, দ্যা বফি়োর প্রন্েক্ট 
এিং দ্যা বসএইচএস এলান়্েন্স (international NGOs, networks, UNOCHA, Groupe URD, the Sphere Project and the CHS 
Alliance)-এর প্রবরবনবধ দল দ্ারা বরবর। বনন্দ্ম বরকা ও সচূকসমহূ বরবরন্র আবে্মক সহন্যাবগরা কদও়োর েন্য CHS ি্যিস্াপনা টিম 
বিোস্ার ইমারন্েবন্স কবমটি (Disasters Emergency Committee)-কক আন্তবরক ক্রজ্রা জ্াপন করন্ছ। বফি়োর (Sphere), বসএইচএস 
এলান়্েন্স (CHS Alliance)(পূন্ি্ম HAP and People In Aid) এিং গ্রুপ ইউআরবি (Groupe URD) কেন্ক বিদ্যমান উপাদান বনন়্ে 
বনন্দ্ম বরকা ও সচূকসমহূ বরবর হন়্েন্ছ। ম্মাচ ২০১৭ সান্ল ি্যিহারকারবীন্দর বনকট কেন্ক প্রাপ্ত মরামন্রর বভবতিন্র বনন্দ্ম বরকা ও সচূকসমহূ 
পূনঃবনরবীষিণ িা সংন্রাধন করা হন্ি। 
 
কয সকল প্রবরষ্ান CHS সম্ন্ক্ম  যাচাই িাচাই করন্র চা়ে রারা CHS এলান়্েন্স ওন়্েিসাইন্ট উন্লেবির উপাদানগনু্লা ি্যিহার করন্র পান্র। 
বলংকটি কদিনু: http://chsalliance.org/what-we-do/verification

অবরবরতি বনন্দ্ম বরকার েন্য বকছু বলংক
• ADCAP (2015) ‘Minimum Standards For Age And Disability Inclusion In Humanitarian Action’ (Pilot Version):

http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/

IASC Gender Marker 2013-14:

http://www.humanitarianresponse.info/en/topics/gender/page/iasc-gender-marker

HelpAge International (2014) ‘Disaster resilience in an ageing world: How to make policies and programmes inclusive of older people’:

http://www.helpage.org/silo/files/disaster-resilience-in-an-ageing-world-how-to-make-policies-and-programmes-inclusive-of-older-people.pdf

OCHA (2014) Methodology - Participative evaluation of accountability to affected populations (Central African Republic):

http://chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Methodology-Participative-evaluation-of-AAP.pdf
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ন়েটি অঙ্বীকার ও গণুগর বিবরট্্য

১. দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও জনগণ চাবিদা অনু্ ায়ী ্থা্থ ও 
প্রাসবগিক মানবিক সিায়ো পান্িন।
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ মানবিক সহা়েরা যোযে ও প্রাসবঙ্ক।
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৩. মানবিক কম্মকাডে পবরচালনার ফন্ল দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও জনগণ 
ছনবেিাচকিান্ি প্রিাবিে িন্িন না, িরং োরা অবিকের প্রস্তুে, সিনরীল 
এিং কম ঝঁুবকপ্রিণ িন্িন। 
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ মানবিক সহা়েরা স্ানবী়ে সষিমরান্ক আন্রা রবতিরালবী কন্র এিং 

কনবরিাচক প্রভাি পবরহার কন্র।8 a
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২. সঠিক সমন্য় প্রন্য়াজনীয় মানবিক সিায়োয় দনু্ ্্মাগকিবলে 
জনন্গাষ্ী ও জনগন্ণর অবিগমট্ো থাকন্ি।
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ যোসমন়্ে কায্মকর মানবিক সহা়েরা।
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৪. দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও জনগণ োন্দর অবিকার ও প্রাপট্ো সম্পন্ক্ম  
জানন্িন। েথট্সমনূ্ি োন্দর অবিগমট্ো থাকন্ি; এিং ছ্-সি বসদ্ান্ত 
োন্দরন্ক প্রিাবিে করন্ি ছস-সি বসদ্ান্ত গ্রিণ প্রবরিয়ায় োরা অংরগ্রিণ 
করন্িন । 
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ কযাগান্যাগ, অংরগ্রহণ এিং মরামর বনভ্ম র মানবিক সহা়েরা।
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৫. বনরাপদ ও দাবয়ত্বরীল অবিন্্াগ িট্িস্াপনায় দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও 
জনগন্ণর অবিগমট্ো থাকন্ি । 
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ অবভন্যাগসমহূ সাদন্র গ্রহণ করা এিং আমন্ল কন়ো। 
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৬. দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও জনগণ সমববিে (Coordinated) এিং সম্পরূক 
(Complementary) সিায়ো পান্িন । 
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ মানবিক সহা়েরা সমববির এিং সম্ূরক। 
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৭. দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও জনগণ উন্নেের ছসিা প্রাবতি প্রেট্ারা করন্িন, 
ছ্ন্িন্েু সংস্াগুন্লা কম্মঅবিজ্ঞো এিং জনগন্ণর মোমে ছথন্ক রিমাগে বরক্ষা 
গ্রিণ করন্ি। 
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ মানবিক সংস্াগনু্লা প্রবরবন়ের অবভজ্রা অে্ম ন এিং কায্মক্রমন্ক উন্নর কন্র। 
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৮. দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও জনগণ ছ্াগট্ এিং সসুংগঠিে কমমী ও 
ছবেচ্ান্সিীন্দর বনকট ছথন্ক োন্দর প্রন্য়াজনীয় সিায়ো পান্িন। 
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ কমমীগণ যান্র কায্মকরভান্ি কাে করন্র পান্রন কসেন্য রান্দর সন্ঙ্ 
ন্যায্য ও সমরাবভবতিক আচরণ ও সহা়েরা করা। 
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৯. দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও জনগণ প্রেট্ারা করন্ে পারন্িন ছ্ মানবিক 
সিায়ো সংস্াগুন্লা কা ্্মকর ও ্থা্থিান্ি এিং বনবেকো িজায় ছরন্ে 
সম্পদ িট্িস্াপনা করন্ি । 
গুণগে বিবরষ্ট্যঃ উবদিট্ কায্ম সম্াদন্নর েন্য দাব়েত্বরবীলরার সান্ে সম্দ ি্যিস্াপনা 

এিং ি্যিহার করা। 
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প্রবেশ্রুবে ১
দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ চাবহদা অনযুা়েবী যোযে 

ও প্রাসবঙ্ক মানবিক সহা়েরা পান্িন।
গুণগর বিবরট্্য : মানবিক সহা়েরা 
যোযে ও প্রাসবঙ্ক।

এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?

প্রবরশ্রুবর ১ মানবিক সাডাপ্রদান্নর প্রােবমক উন্দির্য রুন্ল ধন্র যা হল দনু্য্মাগগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর দঃুি দদু্মরা কমান্না, মানিাবধকার প্রবরষ্া এিং 
মানষু বহন্সন্ি রার প্রাপ্য ময্মাদা প্রবরষ্া কন্র। সাডাদান কায্মক্রন্ম সিরকম পবরবস্বরন্র সকলন্ক একইভান্ি কসিা কদ়ো হ়েন্রািা প্রকন্ল্পর মলূ 
উন্দির্য পূরন্ণ ি্যারার রটা়ে এিং প্রন়্োেন অনযুা়েবী সম্াি্য সবুিধাটি িাডান্নার সম্ািনা কন্ম যা়ে। 

প্রবরশ্রুবর ১ কপ্রষিাপট অনযুা়েবী বিবভন্ন ষিবরগ্রস্ত েনগন্ণর চাবহদা িঝুন্র সহন্যাবগরা কন্র। এই চাবহদাগনু্লা বকভান্ি সম়ে ও বিবভন্ন কগাষ্বীর 
সষিমরা অনযুা়েবী পবরিবর্মর হ়ে প্রবরশ্রুবর ১ রা িঝুন্র সহন্যাবগরা কন্র। এই প্রবরশ্রুবর সাডাদান কায্মক্রন্ম কেডোর ও বিবচত্র্যরাসহ চাবহদার 
চলমান মলূ্যা়েন, বনরন্পষি সহা়েরা পবরচালনা়ে নবীবর ও প্রবক্র়োসমনূ্হর ভূবমকা সম্ন্ক্ম  গরুতু্ব কদ়ে।
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মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

১.১ চলমান ছপ্রক্ষাপট 
ও বোথ্মসংবলিষ্ িট্বতিিগ্ম 
সম্পন্ক্ম  জানন্ে পদ্বেগে 
ও সবুনবদ্ম ষ্ উন্দেরট্বিবতিক 
বিন্লিষণ করা।

চাবিদা বনরূপণ এিং বিন্লিষণ

• চাবহদা বনরপূণ এিং বিন্লেষণ একটি প্রবক্র়ো, এককালবীন ককান রটনা ন়ে, সমন়্ের সান্ে সান্ে বিস্তাবরর 
বিন্লেষণ করন্র হন্ি। ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর চাবহদা রধু ুঅনমুান্নর বভবতিন্র বচবনির না কন্র চাবহদা বনরপূন্ণর 
মাধ্যন্ম বচবনির করন্র হন্ি এিং চাবহদা বনরপূন্ণর সম়ে রান্দর সান্ে বনরবিবচ্ন্ন আন্লাচনার মাধ্যন্ম 
যোযে সাডাদান িুনঁ্ে কির করন্র হন্ি। 

• প্রাপ্ত রে্যসমহূ অন্য আন্রকেনন্ক বদন়্ে কদিান্না এিং যাচাই করা িিুই গরুতু্বপণূ্ম, এর ফন্ল 
প্রােবমকভান্ি মলূ্যা়েন রে্য বনভু্ম ল হ়ে।

• কমৌবলক মানিাবধকান্রর উপর েলুমু, অবস্তন্ত্বর অগ্রাহ্যরা, সবহংসরার হুমবক ইর্যাবদ বচবনির কন্র 
ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং যারা সহন্যাবগরা করন্ছন রাঁন্দর বনরাপতিা ও সরুষিা যাচাই করা িিুই 
গরুতু্বপূণ্ম। এছাডাও আন্রা কায্মকর এিং কটকসই সাডাদান্নর েন্য কেডোরবভবতিক (কেডোরবভবতিক) 
চাবহদা সমনূ্হর একটি বিন্লেষণ প্রন়্োেন।

• অন্যান্যন্দর সান্ে সমবি়ে প্রন়্োেন এিং একাবধক মলূ্যা়েন্নর ভার কেন্ক কবমউবনটিন্ক করহাই বদন্র 
হন্ি। কযিান্ন সম্ি, কযৌেভান্ি চাবহদা বনরপূন্ণর (কযমন মাবটি-ক্াস্ার/কসক্টর বভবতিক প্রােবমক 
অিস্া়ে দ্রুর চাবহদা বনরপূণ (এমআইআরএ) কাে সম্ন্ন করা উবচর এিং রে্যসমহু (বনি্মাচনবী 
মানদডেসহ) আগ্রহবী সংস্া, সরকার এিং ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীন্ক োনান্র হন্ি।

কম্মদক্ষো সচূক:
১. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগণ মন্ন কন্র কয, সাডাদান কায্মক্রম রাঁন্দর সংস্্বর ও চাবহদা অনযুা়েবী হন়্েন্ছ।
২. কয সহন্যাবগরা এিং সরুষিা কদও়ো হন়্েন্ছ রা ঝঁুবক, বিপদাপন্নরা এিং চাবহদা বনরপূণ কন্র হন়্েন্ছ।
৩. যান্দর সহন্যাবগরা এিং সরুষিা প্রন়্োেন রানঁ্দর সষিমরান্ক গরুতু্ব বদন়্ে(কযমন; জ্ান ও দষিরা)সাডাদান কায্মক্রম পবরচালনা করা হন়্েন্ছ।

মলূ কা ্্মািলী মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• সাডাদান কায্মক্রম পবরকল্পনার পূন্ি্ম বক বিস্তাবরর চাবহদা বনরপূণ করা হন়্েন্ছ?
• চাবহদা, ঝঁুবক, সষিমরা, বিপদাপন্নরা এিং কপ্রষিাপট যাচাইন়্ের সম়ে ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী ও েনগণ, স্ানবী়ে প্রবরষ্ান এিং অন্যান্য 

কস্কন্হাল্ারসহ বিবভন্ন উৎস কেন্ক প্রাপ্ত রে্য বক সকন্লর সান্ে আন্লাচনা করা হন়্েন্ছ?
• পয্মন্িষিণ এিং মলূ্যা়েন্নর সম়ে কেডোর, ি়েস এিং সষিমরার বভবতিন্র রে্য কনও়ো হন়্েন্ছ?
• বকভান্ি ঝঁুবকপূণ্ম কগাষ্বী বচবনির করা হন়্েন্ছ?
• সাডাদান বক বকছু বকছু এলাকা ও েনন্গাষ্বীর েন্য বভন্ন বভন্ন সহা়েরা এিং/অেিা সরুষিা বনবচির কন্র?
• পবরিবর্মর চাবহদা, কম্মষিমরা, ঝঁুবক এিং পবরবস্বরর সান্ে মাবনন়্ে কন়োর েন্য সাডাপ্রদান্নর নবীবর ও িাস্তিা়েন্ন বক বক কম্মসবূচ 

কনও়ো হন়্েন্ছ?
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১ এিান্ন কিাঝান্না হন়্েন্ছ, কযমন: নার বী, পুরুষ, কছন্ল, কমন়্ে, বরর-ুবকন্রার ও ি়েস্ ি্যবতি, প্রবরিন্ বী এিং সুবনবদ্ম ট্ সংি্যালর ুিা উপোবর।

২ সহা়েরা এিং সুরষিা প্রন়্োেন বী়েরা’র সন্ঙ্ এক বীভূর

১.২ বিবিন্ন ছরেবনর মাননু্ষর  
বিপদাপন্নো ও সক্ষমো 
এিং বনরন্পক্ষিান্ি 
বনরূবপে চাবিদা  ও ঝঁুবকর 
বিবতিন্ে উপ্তুি কম্মসবূচ 
প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন 
করা।

্থ্মাথ্ম কা ্্মরিম 

• মানবিক সাডাদান কম্মকাডে ষিবরগ্রস্ত কবমউবনটির বিবভন্ন কগাষ্বীর মন্ধ্য গ্রহণন্যাগ্য হন্র হন্ি। েনগন্ণর 
কমৌবলক চাবহদা পূরণ (কযমন, বনরাপদ পাবন ও স্বাস্্য সরুষিা); রাঁন্দর সরুষিা়ে সাডা কদ়ো (কযমন 
কযৌন বনয্মারন ও সবহংসরা প্রবরন্রাধ); েনগণন্ক বনন্েন্দর ময্মাদা এিং আত্ম-সম্মানন্িাধ িঝুন্র 
সষিম কন্র রুলন্র হন্ি। এসন্ির মাধ্যন্ম সি সম্প্রদান়্ের অবধকার যান্র প্রবরবষ্র োন্ক কসবদন্ক দব্ট্ 
বদন্র হন্ি। গ্রাম িা রহর ককব্রিক কস কয কায্মক্রমই কনও়ো হ়ে রা কযন কপ্রষিাপট এিং এর পবরন্ির 
অনযুা়েবী পবরকল্পনা করা হ়ে। 

• সামাবেক ও সাংস্্বরকভান্ি প্রবরবষ্র বকছু অভ্যাস মানিাবধকার লংরন এিং বিভ্াবন্তকর (কযমন; 
পষিপারদটু্ভান্ি কমন়্ে, কছন্ল িা সবুনবদ্মট্ ককান কগাত্র লষি্য করা, নারবীন্দর বরষিান্ক অস্ববীকার করা, 
টিকাদান কম্মসবূচন্ক অস্ববীকার করা) এগনু্লা ককান্নাভান্িই গ্রহনন্যাগ্য হন্ি না।  

বনরন্পক্ষ চাবিদা বনরূপণ
• প্রর্যন্ত অঞ্চল কযমন; যারা আশ্র়েন্কন্্রি আশ্র়ে বনন্র পান্রবন, কভৌন্গাবলকভান্ি প্রন্িরাবধকার কম অেিা 
অন্যন্কান পবরিান্রর আশ্রন়্ে আন্ছ রাঁন্দর চাবহদা যাচাইন়্ে বিন্রষ গরুতু্ব বদন্র হন্ি। একইভান্ি 
‘ঝঁুবক’কর োকা েনগণ কযমন; প্রবরিন্বী, ি়েস্, গহ্িধ,ু বরর ুএিং বকন্রার-যারা সাধারণর েলুমু, 
করাষণ এিং বনয্মারন্নর বরকার হ়ে সিন্চন়্ে কিবর- রান্দর চাবহদা বনরপূন্ণ একই পদ্ধবর অিলম্বন 
করন্র হন্ি। বনরন্পষি োকা মান্ন এই ন়ে সকলন্ক একইভান্ি গরুতু্ব বদন্র হন্ি। কারণ বিবভন্ন ি্যবতি, 
দল িা কগাষ্বীর বিবভন্ন ধরন্নর চাবহদা, বিপদাপন্নরা এিং সষিমরা রন়্েন্ছ।

বিপদাপন্নো
•  বিবভন্ন কারন্ণ মানষু বিপদাপন্ন হন্র পান্র, কযমন; ি়েস (বিন্রষ কন্র কিবর কছাট বরর ুএিং কিবর 
ি়েস্ ি্যবতি, অসসু্ ও প্রবরিবন্ (কযমন; যান্দর চলাচন্ল সমস্যা এিং এইচআইবভ এইিস্ আক্রান্ত 
ি্যবতি) অেিা যারা অন্য বিপদাপন্নন্দর যত্ন কন়ে রারাও বিপদাপন্ন োন্ক। 

• সামাবেক এিং প্রাসবঙ্ক বিষ়েগবুলও েনগণন্ক বিপদগ্রস্ত কন্র করান্ল। এর মন্ধ্য রন়্েন্ছ বিষম্য 
এিং প্রাবন্তককরণ (কযমন ককান ককান কপ্রষিাপন্ট বনচু সামাবেক অিস্া এিং কম ষিমরাসম্ন্ন নারবী 
এিং কমন়্েবরর)ু, সামাবেক বিবচ্ন্নরা (বিবভন্ন রন্ে্য প্রন্িরাবধকান্রর অভাি), পবরন্িরগর অিনবর 
(কযমন, মাটির ষি়ে িা িনভূবম ধ্ংস), েলিা়ে ুপবরির্মন, দাবরদ্্যরা, স্লভান্গর অভাি, দিু্মল 
রাসনি্যিস্া, োবরগর, কশ্রণবী, িণ্ম এিং ধমমী়ে িা রােননবরক সংন্যােন। 

বিদট্মান সক্ষমো
• বনন্েন্দর সবীমানার মন্ধ্য সম়েমর ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীন্ক সহা়েরা এিং সরুষিা কদ়ো রান্্রের প্রােবমক 
দাব়েত্ব। অন্যান্য মানিাবধকার কমমীন্দর হস্তন্ষিপ রধুমুাত্র রিনই প্রন়্োেন যিন ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর 
এিং রান্্রের সষিমরা িা সাডাদান্নর ইচ্া োকন্িনা (বিন্রষ কন্র সাডাদান্নর প্রােবমক পয্মান়্ে)। 
যিন রা্রে িা কর্্ম পষি ষিবরগ্রস্ত এলাকার বিন্রষ ককান েনগণ িা কগাষ্বীর মন্ধ্য বিষম্য কন্র রিনও 
িাইন্র হস্তন্ষিপ প্রন্যাে্য। 

• ষিবরগ্রস্ত নারবী এিং পরুষু (ি়েস্ এিং প্রবরিন্বীসহ) যারা ইবরমন্ধ্য ভুন্গন্ছ এিং বনন্েন্দর িাপ 
িাইন়্ে বনন়্েন্ছ দনু্য্মাগ সাডাদান ও পনুরদু্ধান্র রাঁন্দর আন্রাও দষিরা, জ্ান এিং ষিমরা অে্ম ন্নর 
প্রন়্োেন হন্র পান্র। রাঁরা সাধারণর প্রােবমক সাডাদানকারবী হন্ি। মানবিক সাডাদান কম্মসচূবীন্র 
ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর কায্মকরবী অংরগ্রহণ রান্দর ময্মাদার সান্ে বনন্েন্দর অবধকার প্রবরষ্ার একটি 
অন্যরম প্রন়্োেনবী়ে অংর। 

১.৩ পবরিবে্ম ে চাবিদা, 
সক্ষমো এিং ছপ্রক্ষাপন্টর 
সান্থ োপ োয় এমন 
কম্মসবূচ গ্রিন করা।

োপ োয় এমন কম্মসবূচ  
• সাডাদান কম্মসবূচ চলাকালবীন মাঠ কমমীন্দর অির্যই েনন্গাষ্বীর সান্ে বন়েবমর কযাগান্যান্গর মাধ্যন্ম 
সাডাদান কম্মসচূবী রাঁন্দর চাবহদা করটুকু কমটান্র পারন্ছ এিং অবরবরতি িা বভন্ন সাডাদান কম্মসচূবী 
প্রন়্োেন বকনা রা বচবনির করন্র হন্ি।

• মহামারবী সংক্রান্ত এিং অন্যান্য রে্য বন়েবমর পবরিবীষিণ করন্র হন্ি এিং চলমান বসদ্ধান্ত গ্রহন্ন ও েবীিন 
িাচঁান্নার েন্য অগ্রাবধকার কােসমহু বচবনির করন্র এই রে্যসমহূ ি্যিহার করন্র হন্ি। 

• প্রবরবক্র়োকারবীন্ক পবরিবর্মর চাবহদার বভবতিন্র নরুনভান্ি কম্মসবূচ পবরকল্পনা়ে যন্েট্ নমনবী়ে োকন্র হন্ি 
এিং দারাসংস্াসমহূ যান্র এর সান্ে একমর হন রার েন্য আন্লাচনার প্রন়্োেন হন্র পান্র।
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প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমিূ মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• প্রবরষ্ান্নর বক চাবহদা বভবতিক, বনরন্পষি এিং স্বাধবীন মানবিক কম্মকান্ডের স্বচ্ প্রবরশ্রুবরনবীবর রন়্েন্ছ? কমমীরা বক এই সম্ক্ম  োন্ন? 

• বনরন্পষি, স্বাধবীন এিং বিষম্যহবীন সংবলেট্ কস্কন্হাল্াররা বক প্রবরষ্ানন্ক বনরন্পষি, স্বাধবীন এিং বিষম্যহবীন বহন্সন্ি উপলবদ্ধ কন্র?
• কান্ের প্রবক্র়োর মন্ধ্য কেডোর, ি়েস এিং সষিমরার বভবতিন্র ধারািাবহভান্ি রে্য সংগ্রহ করার পদ্ধবর বক অন্তভু্মতি?
• রে্যসমহূ বক বন়েবমর কায্মক্রম পবরকল্পনা ও পবরচালনা়ে ি্যিহৃর হ়ে?

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ 

১.৪. ক্ষবেগ্রস্ত জনন্গাষ্ী 
ও জনগন্ণর চাবিদা 
এিং সক্ষমোর বিবতিন্ে 
বনরন্পক্ষিান্ি সিায়ো 
প্রদান্নর প্রবেশ্রুবেসি 
নীবেমালা প্রণয়ন।

বনরন্পক্ষিান্ি সিায়ো এিং বিবচন্র্ট্র সান্থ সাংগঠবনক নীবেমালা 
• একটি সংস্া যা CHS-এর প্রন়্োেনবী়ে বন়েম, নবীবর, প্রবক্র়োগবুল পূরণ কন্র, কস সংস্া কেডোর, 
ি়েস, সষিমরা এিং বিবচত্র্যরান্ক সম্মান করন্ি মানবিকান্রর মলূনবীবরসমহূ প্রবরষ্ার প্রবরশ্রুবর 
সমে্মন্ন নবেিদ্ধ হ়ে। 

• প্রবরটি কমমী এিং কস্বচ্ান্সিকন্দর অির্যই এই নবীবরর সান্ে রানঁ্দর সম্ক্ম এিং রারঁা এর সন্ঙ্ করকুটু 
দা়েিদ্ধ রা িঝুন্র হন্ি। অন্যান্য কস্কন্হাল্াররাও এই নবীবরসমহূ সম্ন্ক্ম সন্চরন োকন্ি। 

১.৫. সবুিিািবচিে িা প্রাবন্তক 
জনগণ ও জনন্গাবষ্র 
বিবচর্ট্সমিূ বিন্িচনা এিং 
আলাদা আলাদা উপাতি 
সংগ্রি করার প্রবেশ্রুবে 
নীবেমালাসমনূ্ি িবণ্মে থান্ক।

আলাদা আলাদা েথট্ উপাতি সংগ্রি  
• চাবহদা বনরপূণ এিং প্রবরন্িদন্নর েন্য বকভান্ি আলাদাভান্ি রে্য উপাতিসমহূ সংগ্রহ করা হন্ি 
রা প্রাবরষ্াবনক নবীবরসমনূ্হর মন্ধ্য অির্যই পবরষ্ারভান্ি উন্লেি োকন্র হন্ি। এটি বনরন্পষিভান্ি 
সহা়েরার প্রমাণ বদন্র অিদান রািন্র পান্র এিং এর মাধ্যন্ম কযিান্ন সহন্যাবগরা কপৌঁছান্নার কো 
কসিান্ন সহন্যাবগরা কপৌঁছান্চ্ বকনা রা োনা যান্ি।

ACAPS & ECB (2014) ‘Humanitarian Needs Assessment: The Good Enough Guide’:

http://www.acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf

ALNAP & Groupe URD (2009) ‘Developing a participatory approach to involve crisis-affected people in a humanitarian response’. 
The Participation Handbook (chapter 7):

http://urd.org/IMG/pdf/MP_GB_CHAPITRE7.pdf

IASC (2015) ‘Multi-sector initial rapid assessment guidance’ (revised July 2015):

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/mira_revised_2015_en.pdf

IASC (2006) ‘Women, Girls, Boys and Men: Different Needs, Equal Opportunities’. The Gender Handbook in Humanitarian Action:

https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/women-girls-boys-men-different-needs-equal

Mazurana, D., Benelli, P., Gupta, H., & Walker, P. (2011) ’Sex and Age Matter: Improving Humanitarian Response in Emergencies’. 
Feinstein International Center, Tufts University:

http://www.alnap.org/resource/8144

আন্রা রন্ে্যর েন্য CHS এলান়্েন্স ওন়্েিসাইট কদিনু: http://chsalliance.org/resources

অবেবরতি বনন্দ্ম বরকার জনট্ বকেু বলংক
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প্রবেশ্রুবে ২
সঠিক সমন়্ে প্রন়্োেনবী়ে মানবিক সহা়েরা়ে 
দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগন্ণর অবভগম্যরা 
োকন্ি।

গুণগর বিবরট্্যঃ 
যোসমন়্ে কায্মকর মানবিক সহা়েরা।

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
প্রবরশ্রুবর ২ কায্মকর ি্যিস্াগনু্লার প্রন়্োেনবী়েরা রুন্ল ধন্র, যা সম়েমর, প্রমাণ-বভবতিক বসদ্ধান্ত কনও়োর বিষ়েগনু্লা সমে্মন কন্র এিং 
কভৌন্গাবলকভান্ি পয্মাপ্ত ও সম়েমর এিং চাবহদাবভবতিক সহা়েরা ও সরুষিা উভ়েই বদন্র পান্র। এই প্রবরশ্রুবর অবভগম্যরা, বনরাপতিা, অে্মা়েন, 
সরিরাহ, সষিমরা এিং বিন্রাধপূণ্ম অগ্রাবধকান্রর চ্যান্লঞ্জগনু্লা স্ববীকার কন্র, বকন্তু চাবহদা অনযুা়েবী সাবি্মক সাডাদান্নর েন্য মানবিক 
সম্প্রদা়েসমহূ একসান্ে কাে কন্র সমাধান্নর একটি পে িুনঁ্ে কির করার প্রন়্োেনবীরার কো উন্লেি কন্রন্ছ। দনু্য্মান্গর পূি্মপ্রস্তুবর সাডাদান 
কায্মক্রন্মর গবর, উপযতুিরা ও দষিরা িাবডন়্ে কদ়ে এিং বনভ্ম রন্যাগ্য রন্ে্যর বভবতিন্র বসদ্ধান্তগনু্লা কন়ো হন়্েন্ছ রা বনবচির কন্র। সাডাদান 
রধুমুাত্র সম়ে অনযুা়েবী করন্ল হন্ি না, মাননু্ষর েবীিন-েবীবিকার সরুষিার েন্য ন্ূযনরম মানসমহূও কমন্ন চলন্র হন্ি।

মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

২.১ প্রবেিন্ধকোসমিূ 
বনরসন্ন এমনিান্ি 
কম্মসবূচ বিনট্াস করা 
্ান্ে প্রস্তাবিে কম্মকাডে 
িাস্তিসম্মে এিং 
জনন্গাবষ্র জনট্ বনরাপদ 
িয়। 

প্রবেিন্ধকোসমিূ বনরসন এিং িাস্তিসম্মে কম্মকাডে
• বনরাপতিাহবীনরা িা লবেবস্ক সমস্যা েনগন্ণর প্রন্িরাবধকারন্ক সবীবমর করন্র পান্র, অে্মা়েন অপয্মাপ্ত হন্র পান্র 
এিং স্ানবী়ে কর্্মপষি মানিাবধকার কমমীন্দর সাডাদান কাে করন্র অনমুবর নাও বদন্র পান্র। প্রন্িরাবধকার িা 
রহবিল সবীমািদ্ধরার কারন্ণ কটকবনক্যাল িা কাবরগবর মানসমহূ পূরন্ণর প্রন়্োেনবী়েরাগবুল সম্িপর নাও হন্র 
পান্র। প্রবরষ্ানসমনূ্হর এিং রান্দর কমমীন্দর ন্ূযনরম মান পূরণ করার েন্য প্রন়্োেনবী়ে অবভজ্রা িা দষিরার 
অভাি কদিা বদন্র পান্র। 

• স্ানবী়ে, োরবী়ে িা আন্তে্ম াবরক পয্মান়্ে প্রবরিন্করাসমহূ অবরক্রম করার েন্য সরকার, অন্যান্য সংস্া 
এিং দারাসংস্াসমনূ্হর সান্ে কুটনবীবরক ককৌরল, লবিং এিং এিন্ভান্কবস িা সপুাবরর করন্র হন্র 
পান্র। 

• মানবিক সাডাদান্ন এই প্রবরশ্রুবর পূরন্ণ িাধা ও চ্যান্লঞ্জ কমাকান্িলার ককৌরল বরবরন্র (কযমন; 
এিন্ভান্কবস, করফান্রল বসন্স্ম এিং আপদকালবীন পবরকল্পনা) সমববির কাে সিসম়েই প্রন়্োেন। 

• সহা়েরা ও সরুষিা চাবহদার উন্ন়েন পবরমান্পর লন্ষি্য বনবদ্মট্ সমন়্ের মন্ধ্য কম্মদষিরা সচূক বচবনির 
করা গরুতু্বপূণ্ম যা কপ্রষিাপটবভবতিক, অে্ম নন্যাগ্য এিং বন়েবমর পয্মান্লাচনা করন্র হন্ি।

কম্মদষিরা সচূক:
১. সিন্চন়্ে কিবর বিপদাপন্ন দলসহ দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী ও েনগণ অনধুািন করন্ি কয রারা সম়েমর সহা়েরা ও সরুষিা কপন়্েন্ছ।
২. সিন্চন়্ে কিবর বিপদাপন্ন দলসহ দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী ও েনগণ অনধুািন করন্ি কয সাডাদান কম্মসচূবীর মাধ্যন্ম রান্দর চাবহদা 

পূরণ হন়্েন্ছ।
৩. মানবিক সাডাদান কম্মসচূবী সম়ে, গণুমান এিং পবরমান্ণর বভবতিন্র রার উন্দির্য পূরণ কন্রন্ছ, পবরিবীষিণ এিং মলূ্যা়েন প্রবরন্িদন্ন রা 

উন্ঠ আসন্ি।

মলূ কা ্্মািলীগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• সবীমািদ্ধরা এিং ঝঁুবকসমহূ বক বন়েবমর বচবনির করা হন়্েন্ছ এিং কস অনযুা়েবী বক পবরকল্পনা গ্রহন করা হন়্েন্ছ?
• কায্মক্রম পবরকল্পনা বক অনকুূল সম়ে কযমন; আিহাও়ো, ঋরু িা দ্ন্দ্ব-সংরার বিন্িচনা কন্র করা হন়্েন্ছ?

• কদবরন্র কম্মসবূচ িাস্তিা়েন পবরকল্পনা এিং কান্ের বক বন়েবমর পয্মন্িষিণ ও সমাধান করা হন়্েন্ছ?
• সরক্ম িার্ম া এিং পবরকল্পনা (contingency plans) বক ি্যিহৃর হন়্েন্ছ?
• বিশ্বি্যাপবী স্ববীক্র কটকবনক্যাল িা কাবরগবর মানসমহূ বক ি্যিহার এিং সফল হন়্েন্ছ?
• কয চাবহদাসমহূ পূরণ হ়েবন কসগনু্লা বক বচবনির ও পূরণ করা হন়্েন্ছ?
• পয্মন্িষিন প্রবরন্িদন কায্মক্রন্ম সংন্যােন করা হন্েন্ছ?
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২.২ অ্থা সময়ন্ক্ষপণ না কন্র 
সময়মে মানবিক সিায়ো 
প্রদান্নর বসদ্ান্ত গ্রিণ এিং 
িাস্তিায়ন।

সময়জ্ঞান
• সম়েজ্ান রধুমুাত্র একটি দ্রুর সাডাদান কান্ের েন্য ন়ে, এটি সঠিক সমন়্ে সঠিক কসিা 
কদও়োরও বিধান। উদাহরণস্বরপূ, ষিবরগ্রস্ত েনগন্ণর গ্রবীষ্ম এিং রবীরকাল অনযুা়েবী বিবভন্ন ধরন্নর 
চাবহদার প্রন়্োেন হন্র পান্র এিং পর ুিািার, িবীে িা ক্বষকান্ে ি্যিহৃর উপকরণ িন্টন্নর মন্রা 
কায্মক্রমগবুল ক্বষ ক্যান্লডোর িা পবঞ্জকা অনযুা়েবী বহসাি করন্র হন্ি।

• সরিরাহ এিং পয্মন্িষিন প্রবক্র়ো ক্রমাগর সনাতি এিং কান্ের কদরবী কঠকান্নার েন্য কম্মপবরকল্পনা়ে 
সম়েসবীমা উন্লেি করা প্রন়্োেন। আইএএসবস মানিাবধকার কম্মসচূবী চন্ক্র (IASC humanitarian 
programme cycle) ধবীরগবর সম্ন্ন এিং হঠাৎ সংগঠির দনু্য্মান্গর সম্াি্য সম়েসবীমা সম্ন্ক্ম  আন্রা 
রে্য রন়্েন্ছ (অবরবরতি বনন্দ্মবরকার েন্য বনন্চর বলংকগনু্লা কদিনু)। 

• সংকট সব্ট্র পূন্ি্ম পূি্মাভাস এিং আগাম সরক্ম রা ি্যিস্ার ি্যিহার এিং আপদকালবীন পবরকল্পনা 
বরবর করন্র হন্ি। ফন্ল েন্নন্গাষ্বী, সংবলেট্ কর্্ম পষি এিং প্রবরষ্ানসমহূ সম়ে অনযুা়েবী কায্মক্রম 
িাস্তিা়েন করন্র পারন্ি ফন্ল ষিবরগ্রস্ত ি্যবতিরা রান্দর েবীিন এিং েবীিনধারণ ঝঁুবকন্র পরার আন্গ 
রাঁন্দর সম্দগবুল রষিা করন্র পান্র। 

বসদ্ান্ত গ্রিণ 

• রহবিন্লর প্রাপ্যরা, রন্ে্য প্রন্িরাবধকার, প্রস্তুবরর পয্মা়ে, প্রবরষ্ান্নর দষিরা িা প্রভাি প্রদর্মন্নর 
প্রন়্োেন সহ বিবভন্ন ফ্যাক্টন্রর পবরি্যপ্তবী মানবিক দনু্য্মান্গ সাডাদান কম্মসচূবীর বসদ্ধান্তসমহূন্ক প্রভাবির 
করন্র পান্র। দারা সরকারগবুলও রােননবরক প্রন্রাচনা়ে প্রভাবির হন্র পান্র। চাবহদাসমনূ্হর 
বিন্লেষন্ণর উপর বভবতি কন্র বসদ্ধান্ত গ্রহণ করন্র হন্ি। বকন্তু িাস্তন্ি কদিা যা়ে, ভ়োিহ দনু্য্মান্গর 
প্রােবমক পয্মান়্ে বিস্তাবরর রে্যগবুল অনপুবস্র োন্ক এিং বসদ্ধান্তগবুল অপ্ররুল জ্ান্নর উপর বভবতি 
কন্র করা হ়ে।

• বসদ্ধান্ত গ্রহন্ন নমনবী়ে হও়ো প্রন়্োেন এিং চলমান চাবহদা বনরপূণ কেন্ক প্রাপ্ত রন্ে্য সাডা বদন্র হন্ি। বসদ্ধান্ত 
গ্রহন প্রবক্র়ো বিবভন্ন প্রবরষ্ান্ন বিবভন্ন ধরন্নর হন্র পান্র রন্ি সাডাদান্ন সিাই এক হন়্ে সাডা বদন্ি। বকন্তু 
বসদ্ধান্ত গ্রহন্নর মলূ দাব়েত্ব োরবী়ে কর্্মপন্ষির হও়ো উবচর। স্বচ্রা বনবচির করন্র বসদ্ধান্ত এিং বসদ্ধান্ত গ্রহন 
প্রবক্র়ো অির্যই বলবির আকান্র সংরবষির োকন্ি এিং অির্যই অন্যন্দর সান্ে আন্লাচনা এিং সমবিন়্ের 
মাধ্যন্ম হন্র হন্ি। (প্রবরশ্রুবর ৬ কদিনু)

২.৩ ছকান অপণূ্ম চাবিদা 
পরূন্ণর জনট্ সংবলিষ্ বিষন্য় 
দাবয়ত্বপ্রাতি ও কাবরগরী 
দক্ষোসম্পন্ন সংস্ার বনকট 
ছপ্ররণ, অথিা ছসই চাবিদাগুন্লা 
পরূন্ণর জনট্ এট্াডন্িান্কসী 
করা।

অপণূ্ম চাবিদা 
• বকছু চাবহদা সরকাবর হস্তন্ষিপ ছাডা কমটান্না সম্ি হ়ে না (কযমন; ভূবমন্র প্রন্িরাবধকার এিং ভূবম 
মাবলকানার অবধকার) এিং ককান্না ককান্না চাবহদা কমটান্নার েন্য িাবহন্রর প্রবরষ্ান্নর দষি এিং 
অবভজ্ ি্যবতির সহন্যাবগরা ছাডা সম্ি হ়ে না। রন্ি প্রবরষ্ান্নর দাব়েত্ব এই চাবহদাসমহূ কমাটান্নার 
েন্য অন্য দষিরাসম্ন্ন সংস্ার বনকট কপ্ররণ করা এিং কসই চাবহদাগনু্লা পূরন্ণর েন্য এ্যািন্ভান্কবস 
িা সপুাবরর করা।

২.৪ কম্মসবূচ বনরূপণ এিং 
পবরকল্পনার ছক্ষন্র্ মানবিক 
কম্মকান্ডে িট্িহৃে কাবরগরী 
মান এিং িাল দষৃ্ান্তগুন্লা 
িট্িিার করা। 

কাবরগরী মান এিং িাল উদািরণ 

• সাধারণভান্ি সংস্াগবুলন্ক সকল কষিন্ত্রর েন্য োরবী়ে মানসমহূ দ্ারা পবরচাবলর হও়ো উবচর- যবদও 
ককান্না ককান্না সম়ে এগনু্লা দবীর্মন্ম়োদবী পবরবস্বর কমাকান্িলা়ে ি্যিহৃর হন্র পান্র, পরুান্না িা গহ্বীর 
ভাল অভ্যাসগনু্লার সমপয্মান়্ের নাও হন্র পান্র। সমন়্ের সান্ে সান্ে ভবিষ্যর মানবিক সাডাদান্নর 
কম্মসবূচর েন্য োরবী়ে মানদডে বহন্সন্ি বরবর করা সম্ি হন্র পান্র। বফি়োর হ্যাডেিকু এিং 
এর সহন্যাবগ মানসমহূ একটি কাঠান্মা কদ়ে যা ির্মমান এিং ভবিষ্যর দনু্য্মান্গ সাডাদান কম্মসচূবী 
পবরচালনা়ে বনন্দ্মরনা বদন্র পান্র।

২.৫ কম্মসবূচসমূন্ির মন্িট্ 
সামঞ্জসট্ বিিান এিং 
এগুন্লা িাস্তিায়ন্নর 
দিু্মলো দরু করার জনট্ 
মানবিক সিায়ো কাজ, 
কান্জর োৎক্ষবণক ফলাফল 
(outputs) এিং চুডান্ত 
ফলাফল (outcomes) 
পবরিীক্ষণ করা।

কাজ, কান্জর োৎক্ষবণক ফলাফল (outputs) এিং চুডান্ত ফলাফল (outcomes) পবরিীক্ষণ 

• মবনটবরং িা পবরিবীষিণ প্রকল্প পনুবি্মন্িচনা কন্র, বনি্মাচনবী মানদন্ডের আন্িদন যাচাই কন্র এিং 
যান্দর উন্দিন্র্য এই প্রকল্প পবরকল্পনা করা হন়্েন্ছ কস সকল েনগন্ণর কান্ছ এই সহন্যাবগরা কপৌঁছান্চ্ 
বকনা রা বনবচির কন্র। এটি বসদ্ধান্ত গ্রবহরান্দর বিবভন্ন দল কেন্ক প্রাপ্ত প্রবরবক্র়ো়ে সাডাদান্ন সষিম 
কন্র (উদাহরণস্বরপূ কেডোর ভারসাম্যহবীনরা প্ররমন) এিং উদবী়েমান সমস্যা িা প্রিণরাগবুল বচবনির 
কন্র। 

• মবনটবরং িা পবরিবীষিণ রধুমুাত্র কায্মািলবী; বিররন্ণর সংি্যা িা ফলাফল কযমন; করেনন্ক সবুিধা 
কদও়ো হন়্েন্ছ ইর্যাবদর উপর গরুতু্ব বদন্ি না এর পারাপাবর কম্মদষিরা সচূকসহ প্রকল্প উন্দির্য 
করটুকু সফল হন়্েন্ছ রা পবরমাপ করন্ি। প্রকল্প ফলাফলগবুল কায্মক্রম করন্ষ প্রর্যাবরর ফলাফন্লর 
সান্ে সম্বক্ম র কযমন, সবুিধাগবুল িা অনরুবীলন্নর পবরির্ম ন্নর সান্ে সম্বক্ম র। ফলাফন্লর 
সম়েসবীমার প্রবরও নের রািা উবচর। 

• রধুমুাত্র প্রন়্োেনবী়ে রে্য সরিরাহ করা হন্চ্ এটি বনবচির করার েন্য বনব়েবমর মবনটবরং 
িা পবরিবীষিণ প্রবক্র়ো পয্মান্লাচনা করন্র হন্ি। পবরিবীষিণ কান্ে ষিবরগ্রস্ত েনগণ এিং প্রধান 
কস্কন্হাল্ারন্দর সংযতুি করন্র হন্ি এিং রাঁন্দর উপর বনভ্ম র করন্র হন্ি। (প্রবরশ্রুবর ৭ কদিনু)

দিু্মল কম্মদষিরা দরূ করা 

• মবনটবরং িা পবরিবীষিণ কেন্ক প্রাপ্ত রন্ে্যর বভবতিন্র ভুলগনু্লা ঠিক করা, দিু্মলরা বচবনির করা এিং 
পদন্ষিপ গ্রহণন্ক উন্নর করন্র হন্ি। পয্মন্িষিন্ণর ফন্ল কয পবরির্মন এন্সন্ছ রা বলবির আকান্র 
বলবপিদ্ধ করন্র হন্ি। (প্রবরশ্রুবর ৭ কদিনু)



10মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক

প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমিূ মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• মলূ্যা়েন এিং কম্মসচূবী পবরকল্পনা িা প্রবরশ্রুবর করার আন্গ উপযতুি কমমী বনন়্োগ এিং অে্মা়েন করা হন়্েন্ছ, এটি মলূ্যা়েন্নর বক স্বচ্ 
প্রবক্র়ো রন়্েন্ছ?

• পবরিবীষিণ ও মলূ্যা়েনন্ক সহন্যাবগরা করা েন্য বক স্বচ্ নবীবর, প্রবক্র়ো এিং সম্দ রন়্েন্ছ? মলূ্যা়েন কেন্ক প্রাপ্ত ফলাফল বক ি্যিস্াপনা 
ও বসদ্ধান্ত গ্রহন ি্যিহৃর হন্চ্? কমমীরা এই সম্ন্ক্ম  োন্ন? 

• সম্দ িন্টন্নর বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণর সম়েসবীমা এিং দা়ে-দাব়েত্বসমহূ সম্ন্ক্ম  বক স্বচ্ ককান প্রবক্র়ো রন়্েন্ছ?

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ                                       বনন্দ্ম বরকা

২.৬ কম্মসবূচর 
প্রবেশ্রুবেগুন্লা সাংগঠবনক 
দক্ষোর সান্থ সগিবেপণূ্ম। 

সাংগঠবনক দক্ষো
• প্রাবরষ্াবনক নবীবরগনু্লা সংস্ার বনি্মাবচর িাস্তিা়েন এলাকা়ে কটকবনক্যাল িা কাবরগবর গণুগরমান্নর 
প্রন়্োগ ও দষিরা উন্ন়েন এিং এগনু্লান্ক িো়ে রািার গরুতু্বন্ক প্রবরফবলর করন্ি। রন্ি, বকছু 
প্রবরষ্ান্নর একটি এলাকা়ে অনন্য প্রন্িরাবধকার োকন্র পান্র এিং আিার রান্দর দষিরার িাইন্রর 
পবরন্ষিাগনু্লা প্রদান করার বিধান িা সমে্মন করন্র িাধ্য হন্র পান্র, যরষিন না পয্মন্ত িাইন্রর 
প্রবরষ্ান্নর সহন্যাবগরা পাও়ো না যা়ে।

• সকল কমমীন্দর সবম্মবলর কম্মপবরকল্পনা একটি প্রবরষ্ান্নর বনন্েন্দর অভ্যন্তরবীন বিবভন্ন বিভান্গর মন্ধ্য 
বিবভন্ন দষি ি্যবতিসহ একসান্ে কাে করন্র সহন্যাবগরা কন্র। (প্রবরশ্রুবর ৮ কদিনু)। এটা মন্ন 
রািাও গরুতু্বপূণ্ম কয দনু্য্মাগ প্রস্তুবর এিং আপদকালবীন পবরকল্পনা পরিরমী সংকন্ট আরও কায্মকর এিং 
সম়েমর সাডাদান্ন অিদান রািন্র পান্র।

২.৭ নীবে প্রবেশ্রুবেগুন্লা 
বনবচিে কন্রযঃ 
ক.  মানবিক কম্মকাডেসমিূ 

এিং এগুন্লার প্রিান্ির 
পদ্বেগে, উন্দেরট্পণূ্ম 
এিং চলমান পবরিীক্ষণ 
ও মলূট্ায়ন; 

ে.  পবরিীক্ষণ ও মলূট্ায়ন 
িন্ে প্রাতি প্রমাণাবদ 
কম্মসবূচন্ে সগিবে 
বিিান এিং উন্নবের 
জনট্ িট্িিার; এিং 

গ.  সময়মে বসদ্ান্ত গ্রিণ 
কন্র েদানু্ ায়ী সম্পদ 
িরাদে করা।

প্রাবেষ্াবনক নীবে, প্রবরিয়া ও বিিান   

• রন্ে্যর উপর বভবতি কন্র প্রমাণ সংজ্াব়ের করা হ়ে যার মাধ্যন্ম একটি উন্দির্যপ্রন্ণাবদর বসদ্ধান্ত িা 
উপসংহার আনা কযন্র পান্র। এটি বিবভন্ন কষিন্ত্র বিবভন্ন হন্র পান্র এিং এর বিধরা বভন্ন হন্র পান্র 
(বিজ্াবনক হন্র হন্ি রা ন়ে)। মানবিক সাডাদান কম্মকান্ডের প্রভাি এিং ফলাফলন্ক উন্নর করন্র 
বন়েমানগু ও কন্ঠার পবরিবীষিণ এিং মলূ্যা়েন প্রবক্র়োর মাধ্যন্ম বলবির প্রমান বরবর করন্র হন্ি।

• কয প্রবরষ্ান মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমানসমহূ কমন্ন চন্ল কস সকল প্রবরষ্ান পবরিবীষিণ এিং 
মলূ্যা়েন কেন্ক প্রাপ্ত রে্য বকভান্ি কম্মসচূবীন্র সংন্যােন করা হন়্েন্ছ এিং সম়োনযুা়েবী বকভান্ি নবীবর 
ও ককৌরল বরবর এিং প্রস্তুবর ও কম্মদষিরা উন্ন়েন করা হন়্েন্ছ রা কদিান্র পারন্ি।(প্রবরশ্রবর ৭ 
কদিনু) এর ফন্ল রাডারাবড এিং যিন প্রন়্োেন কমমী বনন়্োগ িা পনুঃবনন়্োগ করন্র পারন্ি এিং 
েরবুর বভবতিন্র সাডাদান্নর েন্য রহবিল সংগ্রহ করন্র পারন্ি।

প্রাবেষ্াবনক বসদ্ান্ত গ্রিণ    

• কার দাব়েত্ব, কার সান্ে আন্লাচনা করা হন্ি এিং বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণর েন্য বক ধরন্নর রে্য প্রন়্োেন 
ইর্যাবদসহ প্রবরষ্ান্নর মন্ধ্য বসদ্ধান্ত গ্রহন প্রবক্র়ো এিং দাব়েত্বগনু্লা সম্ন্ক্ম  সকন্ল যান্র িঝুন্র পান্র 
কস অনযুা়েবী বিস্তাবরর ি্যাি্যা োকন্র হন্ি।

অবেবরতি বনন্দ্ম বরকার জনট্ বকেু বলংক

IASC (2015) Reference module for the implementation of the Humanitarian Programme Cycle: 

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/programme-cycle-toolbox

The Sphere Project (2011) The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response:  

http://www.sphereproject.org/handbook/

ALNAP & Groupe URD (2009) ‘Developing a participatory approach to involve crisis-affected people in a humanitarian response’.   
The Participation Handbook (chapter 8): 

http://urd.org/IMG/pdf/MP_GB_CHAPITRE8.pdf

আন্রা রন্ে্যর েন্য CHS এলান়্েন্স ওন়্েিসাইট কদিনু: http://chsalliance.org/resources
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প্রবেশ্রুবে ৩
মানবিক কম্মকাডে পবরচালনার ফন্ল দনু্য্মাগকিবলর 
েনন্গাষ্বী ও েনগণ কনবরিাচকভান্ি প্রভাবির হন্িন 
না, িরং রারা অবধকরর প্রস্তুর, সহনরবীল এিং কম 
ঝঁুবকপ্রিণ হন্িন। 

গুণগর বিবরট্্যঃ মানবিক সহা়েরা 
স্ানবী়ে সষিমরা রবতিরালবী কন্র 
এিং কনবরিাচক প্রভাি পবরহার 
কন্র।

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
এই প্রবরশ্রুবর দনু্য্মান্গ সাডাদান এিং স্ানবী়ে প্রবরষ্ানসমনূ্হর সান্ে রবতিরালবী সম্ক্ম  গন্ড রুলন্র স্ানবী়ে এিং োরবী়ে সষিমরা বরবর এিং 
স্ববীক্বরদান্নর প্রন়্োেন্নর উপর গরুতু্ব বদন়্েন্ছ। এটি বনবচির কন্র কয স্বরন্ত্রভান্ি, কবমউবনটি পয্মান়্ে এিং বিবভন্ন কদন্র বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণর উপর 
রবতিরালবী প্রভাি োকন্ি এিং দ্রুর পনুরদু্ধান্রর েন্য অন্নক কিবর সহনরবীল হন্ি এিং ভবিষ্যর আরার কাটিন়্ে উঠন্র সষিম হন্ি। ককান ককান 
সম়ে মানবিক কম্মকাডে অন্যৌবতিক, ষিবরকারক পবরণাম হন্র পান্র-প্রবরষ্ানসমহূ অির্যই এইগনু্লা বচবনির করন্ি এিং অন্যান্যন্দর সান্ে সমম্ব়ে 
কন্র এই ধরন্নর প্রভািগবুল প্রবরন্রাধ িা কবমন়্ে আনন্র কাে করন্ি।

মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

৩.১. স্ানীয় সক্ষমোর 
উপর বিবতি কন্র প্রকল্প 
প্রণয়ন বনবচিে করা এিং 
দনু্ ্্মাগ কিবলে জনন্গাষ্ী 
ও জনগন্ণর সিনরীলো 
(resilience) িৃবদ্র লন্ক্ষট্ 
কাজ করা।

জনন্গাষ্ীর সিনরীলো
• কবমউবনটি এিং রান্্রের সষিমরার মন্ধ্য দষিরা, জ্ান, কনটও়োক্ম , প্রবরষ্ানসমহূ এিং উন্দ্যাগসমহূ 
অন্তভু্মতি। সষিমরা বরবর করন্র সম্দ (কযমন রহবিল, উপকরণ, ইর্যাবদ) ও রাসন এিং ি্যিস্াপনার 
পদ্ধবরন্ক সহা়েরা করা কযন্র পান্র।

• কসিা পবরকল্পনার মাধ্যন্ম সহনরবীলরান্ক মেিরু করা যান্ি যা আপন্দর প্রভািন্ক কবমন়্ে আনন্র সহন্যাবগরা 
করন্ি। (কযমন; িন্যা ও িরা ি্যিস্াপনা, হ্যাবরন্কন িা ভূবমকম্ সহনরবীল কাঠান্মা)

কম্মদক্ষো সচূক:
১. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী ও েনগণ মন্ন কন্র কয, ভবিষ্যৎ আরার এিং মানবিক কম্মকান্ডের ষিবরকারক পবরণাম কেন্ক রাঁরা 

বনন্েরাই বনন্েন্দর রষিা করন্র পান্র। 
২. স্ানবী়ে কর্্ম পষি, কনর্িন্্দ এিং প্রবরষ্ানসমহূ দাব়েন্ত্বর সান্ে সাডা কদ়ে এিং রারা মন্ন কন্র কয, রান্দর সষিমরা কিন্ডন্ছ।
৩. সিন্চন়্ে কিবর বিপদাপন্ন দলসহ দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী ও েনগণ মানবিক কম্মকান্ডের ফন্ল ককান্না কনবরিাচক প্রভাি বচবনির করন্র 

পান্র না।

মলূ কা ্্মািলীগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা

• সহনরবীলরার েন্য স্ানবী়ে সষিমরা বচবনির করা (কযমন; কাঠান্মাসমহূ, প্রবরষ্ানসমহূ, কনর্িন্্ন্দর সংি্যা এিং সহন্যাগবী কনটও়ে্মাক) 
হন়্েন্ছ বক এিং এই সষিমরাসমহূ রবতিরালবীকরন্ণ বক ককান্না পবরকল্পনা কন়ো হন়্েন্ছ?

• প্রকল্প কম্মসচূবীন্র বক বিদ্যমান ঝঁুবক, আপদ, বিপদাপন্নরা সংক্রান্ত রে্য এিং সংবলেট্ পবরকল্পনা ি্যিহার করা হন়্েন্ছ?
• ঝঁুবক কমান্না এিং সহনরবীলরা বরবরর ককৌরল এিং কম্মপবরকল্পনা বক ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগন্ণর সান্ে আন্লাচনা কন্র করা হন়্েন্ছ?
• সাডাদান ককৌরল স্ানবী়ে এিং/অেিা োরবী়ে অগ্রাবধকান্রর বভবতিন্র হন়্েন্ছ এটি বনবচির করার লন্ষি্য ককান ককান উপান়্ে (আনষু্াবনক 

এিং অনানষু্াবনক উভ়ে) স্ানবী়ে কনর্িন্্দ এিং/অেিা কর্্ম পন্ষির সান্ে আন্লাচনা কন্র করা হন়্েন্ছ?
• সবুিধািবঞ্চর এিং বিপদাপন্ন েনগণসহ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর মন্ধ্য সকল কগাষ্বী িা দলগনু্লান্ক বক সমানভান্ি অংরগ্রহন্নর সনু্যাগ কদ়ো 

হন়্েন্ছ?
• সাডাদান কম্মসবূচ বক প্রােবমক পনুরদু্ধার পবরচালনার েন্য পবরকল্পনা করা হন়্েন্ছ?
• কমমীরা বক বিশ্বি্যাপবী স্ববীক্র কটকবনক্যাল িা কাবরগবর মানসমহূ ি্যিহার কন্রন্ছ?
• ষিবরগ্রস্ত ি্যবতি এিং অন্যান্য সংবলেট্ কস্কন্হাল্ান্রর সান্ে পরামর্ম কন্র বক একটি স্ানান্তর এিং/অেিা প্রস্ান ককৌরল বরবর করা 

হন়্েন্ছ?
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৩.২. জনন্গাষ্ীর মন্িট্ 
বিদট্মান আপদ ও ঝঁুবক 
বনরূপণ প্রবেন্িদন এিং 
প্রস্তুবে পবরকল্পনাসমিূ 
কম্মসবূচ প্রণয়ন্নর 
বদকবনন্দ্ম রনা বিন্সন্ি 
িট্িিার করা।

জনন্গাষ্ীন্ে বিদট্মান আপদ ও ঝঁুবক বনরূপণ 

• কবমউবনটি এিং রান্্রের সষিমরার মন্ধ্য দষিরা, জ্ান, কনটও়োক্ম , প্রবরষ্ানসমহূ এিং উন্দ্যাগসমহূ 
অন্তভু্মতি। সষিমরা বরবর করন্র সম্দ (কযমন রহবিল, উপকরণ, ইর্যাবদ) ও রাসন এিং 
ি্যিস্াপনার পদ্ধবরন্ক সহা়েরা করা কযন্র পান্র।

• কসিা পবরকল্পনার মাধ্যন্ম সহনরবীলরান্ক মেিরু করা যান্ি যা আপন্দর প্রভািন্ক কবমন়্ে আনন্র 
সহন্যাবগরা করন্ি। (কযমন; িন্যা ও িরা ি্যিস্াপনা, হ্যাবরন্কন িা ভূবমকম্ সহনরবীল কাঠান্মা)

৩.৩. প্রাবন্তক ও 
সবুিিািবচিে ছগাষ্ীর 
্থা্থ প্রবেবনবিত্ব 
বনবচিেকরণ সান্পন্ক্ষ 
স্ানীয় ছনেৃত্ব ও 
প্রবেষ্ান্নর সক্ষমো 
বেবরন্ে সিায়ো করা-
্ান্ে োরা িবিষট্ন্ে 
সংঘটিে ছ্ ছকান সংকন্ট 
প্রথম সাডাদানকারী 
বিন্সন্ি দাবয়ত্ব পালন 
করন্ে পান্র। 

স্ানীয় ছনেৃত্ব ও সক্ষমো বেবর 

• সাধারণর স্ানবী়ে প্রবরষ্ানসমহূ এিং েনন্গাষ্বী কয ককান্না দনু্য্মান্গ সিার প্রেন্ম সাডা কদ়ে এিং 
পবরবস্বর সম্ন্ক্ম  রান্দর গভবীর জ্ান োন্ক। বকছু স্ানবী়ে প্রবরষ্ানসমনূ্হর বিন্রষ বকছু কগাষ্বীর চাবহদা 
সম্ন্ক্ম  ভাল জ্ান রন়্েন্ছ-কযমন কস সকল প্রবরষ্ানগনু্লা যারা নারবী, বরর ুএিং প্রবরিন্বীন্দর বনন়্ে 
কাে কন্র। 

• স্ানবী়ে এনবেওসমহূন্ক সমঅংরবীদান্রর কচন়্ে প্রকন্ল্পর লষি্য পূরন্ণ কাে করন্র কিরবী কদিা যা়ে। রন্ি 
স্ানবী়ে প্রবরষ্ান্নর মাধ্যন্ম অবধক সহন্যাবগরার উন্দির্য পূরন্ণ বকছু িাধ্যিাধকরা রন়্েন্ছ। (বিন্রষ 
কন্র কয সকল প্রবরষ্ান নারবী িা প্রবরিন্বীন্দর বনন়্ে কাে কন্র) রান্দর সষিমরা বরবরর লন্ষি্য 
এিং িড পবরসন্র যান্র সাডাদান কম্মসচূবী করন্র পান্র কসেন্য প্রন়্োেনবী়ে সম্দ সরিরান্হর মাধ্যন্ম 
রান্দর সষিম কন্র রুলন্র হন্ি। এর ফন্ল মন্নাভাি পবরির্মন হন্ি এিং আন্তে্ম াবরক এনবেওগনু্লা 
দবীর্মন্ম়োদবী সাডাদান্ন নের বদন্ি যা স্ানবী়ে অংরবীদারন্দর পবরবস্বর বন়েন্ত্রণ করার স্বাধবীনরা বদন্ি। 
এছাডাও উন্তুি সংলাপ এিং গঠনমলূক সমান্লাচনান্র অংরগ্রহন্ণর েন্য আন্তে্ম াবরক ও স্ানবী়ে সংস্ার 
প্র্ররবরশ্রুবর প্রন়্োেন।

• কযিান্নই সম্ি, িাইন্রর বিন্রষজ্ন্দর পবরি্মন্র স্ানবী়ে ও োরবী়ে কমমীন্দর বনন়্োগ করা উবচর।

৩.৪. মানবিক কম্মকান্ডের 
শুরুন্েই স্ানান্তর িা প্রস্ান 
ছকৌরন্লর Transition and 
exit strategy) পবরকল্পনা 
করা ্া বনি্ম ররীলোর 
ঝঁুবক হ্ান্সর পারাপাবর 
দীঘ্মন্ময়াবদ ইবেিাচক 
প্রিাি বনবচিে কন্র। 

রিাবন্তকালীন িা প্রস্ান্নর ছকৌরন্লর  

• ঢালাওভান্ি কসিা না বদন়্ে িরং রা্রে এিং কবমউবনটির মন্ধ্য বিদ্যমান বন়েম িা প্রবক্র়ো অনযুা়েবী 
কসিা প্রদান করন্র হন্ি ককননা ঢালাওভান্ি সাডাদান্নর পন্র এটি আর স্া়েবী হ়েনা। 

• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং কর্্ম পন্ষির সান্ে সমবিন়্ের মাধ্যন্ম যবদ আন্গ কেন্কই প্রস্ান পবরকল্পনা করা 
হ়ে রাহন্ল রারা বনন্েরাই কসিাসমহূ পবরকল্পনা করন্র পারন্ি এিং পরিরমীন্র কায্মক্রম িন্ হও়োর 
পরও রারা বনন্েরাই কাে চাবলন়্ে কযন্র উৎসাবহর হন্ি, (উদাহরণস্বরপূ; িরচ-পনুরদু্ধার পদ্ধবরর 
প্রির্মন, স্ানবী়েভান্ি পাও়ো যা়ে এমন উপকরন্ণর ি্যিহার িা স্ানবী়ে ি্যিস্াপনা দষিরান্ক রবতিরালবী 
করা) এিং স্ানান্তন্রর েন্যও পয্মাপ্ত সম়ে পাও়ো যান্ি।

৩.৫. দনু্ ্্মাগকালীন দ্রুে 
পনুরুদ্ার এিং স্ানীয় 
অথ্মনীবে সিায়ক প্রকল্প 
প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন 
করা। 

অথ্মননবেক পনুরুদ্ার  

• কাে যা স্ানবী়ে দষিরাসমহূ রবতিরালবী করন্ি এিং কসিা, বরষিা, িাোর এিং েবীিন-েবীবিকার সনু্যাগ 
প্রদান্নর পবরকল্পনা কনও়ো যা রাডারাবড পূি্মািস্া়ে বফন্র কযন্র সহন্যাবগরা করন্ি। 

• নগদ অে্ম প্রদান বভবতিক সহন্যাবগরা এিং স্ানবী়েভান্ি পন্য ককনা কিচা করা, স্ানবী়ে অে্মনবীবর যান্র 
লাভিান হ়ে কস অুনযা়েবী কম্মপবরকল্পনা কন়ো। (এই বিষন়্ে পরিরমী আন্রা বনন্দ্মরনার েন্য ন্ূযনরম 
অে্মননবরক পনুরদু্ধার মান ২০১০-‘Minimum Economic Recovery Standards 2010’ কদিনু)

৩.৬. বনম্নবলবেে 
বিষয়গুন্লাসি সম্ািট্ 
অথিা ঘন্ট ্াওয়া 
অপ্রেট্াবরে ছনবেিাচক 
প্রিািসমিূ ্থাসমন্য় ও 
্থা্থিান্ি বচবনিে করা 
এিং ছসগুন্লা সমািান্নর 
জনট্ কাজ করা। 
ক. জনগন্ণর সরুক্ষা, 

বনরাপতিা, ম ্্মাদা ও 
অবিকারসমূি;

ে. কমমীন্দর দ্ারা ছ্ৌন 
ছরাষণ ও বন ্্মােন 
sexual exploitation and 
abuse);

গ. সংসৃ্বে, ছজডোর 
এিং সামাবজক ও 
রাজননবেক সম্পক্ম সমিূ; 

ছনবেিাচক প্রিািসমূি এিং ‘ডু ছনা িাম্ম’  
• উচ্চ মনূ্ল্যর সহা়েরা সম্দ এিং সাডাদানকারবী কমমীর ষিমরাসম্ন্ন অিস্ান সাহান্য্যর মন্ধ্য করাষণ 
ও বনয্মারন, প্রবরন্যাবগরা, দ্ন্দ্ব, অপি্যিহার এিং আত্মসাৎ করন্র পান্র। ফন্ল এই সহা়েরা 
েবীিনধারন্ণর দিু্মলরা এিং বিবভন্ন কগাষ্বীগবুলর মন্ধ্য/অেিা পরুষু, নারবী ও বররনু্দর মন্ধ্য অসম 
ষিমরার সম্ক্ম ন্ক িাবডন়্ে রুলন্র পান্র। এই সম্াি্য কনবরিাচক প্রভাি নেরদাবর করা উবচর এিং 
কস অনযুা়েবী প্রবরন্রাধ কম্মপবরকল্পনা বনন্র হন্ি। 

• বনরাপদ ও প্রবরবক্র়োরবীল মরামর এিং অবভন্যাগ প্রদান পদ্ধবরগবুল বনয্মারন ও অপি্যিহারন্ক কমান্র 
পান্র (প্রবরশ্রুবর ৪ ও ৫ কদিনু) এিং কমমীরা অির্যই পরামর্ম এিং অবভন্যাগসমহূন্ক স্বাগর োনান্ি 
এিং অবভন্যাগসমহূ িুনঁ্ে কির করন্ি। বকভান্ি সংন্িদনরবীল এিং কগাপন রে্য কযমন; বনপবীডন এিং 
বনয্মারন্ন রে্য বনন়্ে কাে করন্ি এই বিষন়্ে কমমীন্দর অির্যই প্রবরষিণ োকন্র হন্ি।

পবরন্ির এিং জলিায়ু পবরিে্ম ন ইসটু্  
• মানবিক সাডাদান ককান্না ককান্না সম়ে পবরন্িন্রর উপর কনবরিাচক প্রভাি কফন্ল (কযমন মাটি ষি়ে, 
েবীিাণ ুহ্াস, অবরবরতি মাছ ধরা িা দষূণ), এভান্িই সংকট িা বিপদাপন্নরার মাত্রা িান্ড। 
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ঘ. জীবিকা; 
ঙ. স্ানীয় অথ্মনীবে; এিং 
চ. পবরন্ির।

• সাডাদান প্রবক্র়ো সম্ন্ক্ম  োনা োকন্ল রার কনবরিাচক প্রভাি কমান্নার পদন্ষিপ কন়ো যান্ি। এগনু্লা 
িনা়েন, িব্ট্র পাবন সংগ্রহ, সম্ন্দর দষি ি্যিহার এিং নবীবর ও অনরুবীলন্ন বনবরকরা প্রির্মনন্ক 
অন্তভু্মতি করন্র পান্র। প্রধান বনম্মাণ কাে রধুমুাত্র রিনই হন্র পান্র যিন এটি পবরন্ির বিন্লেষন্ণর 
উপর বভবতি কন্র করা হ়ে।

কমমীন্দর দ্ারা ছ্ৌন ছরাষণ ও বন ্্মােন  

• সকল কমমী করাষণ ও বনয্মারনমতুি একটি পবরন্ির িো়ে রািার দাব়েত্ব পালন করন্ি। কমমীরা 
বনন্েন্দর প্রবরষ্ান্ন িা িাইন্রর প্রবরষ্ান্ন ককান ধরন্নর বনয্মারন সন্ন্দহ িা প্রর্যষি করন্ল রা 
অির্যই প্রবরন্িদন প্রদান করন্ি।

প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমিূ মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• প্রবরষ্ান্নর কায্মক্রম এলাকা়ে বিপদাপন্ন েনগন্ণর ঝঁুবক বনরপূণ এিং ঝঁুবক কমান্নার েন্য বক ককান নবীবর রন়্েন্ছ? কমমীরা বক এই সম্ন্ক্ম  োন্ন? 

• সাডাদান্নর ফন্ল সট্্ কনবরিাচক প্রভািসমহূ যাচাই এিং কমান্নার েন্য নবীবর এিং প্রবক্র়োসমহূ বক বিদ্যমান? কমমীরা বক এই সম্ন্ক্ম  োন্ন ? 

• এিান্ন বক ককান সবুনবদ্মট্ নবীবর এিং প্রবক্র়ো রন়্েন্ছ যার দ্ারা কযৌন বনয্মারন, অপি্যিহার িা বিষম্য দরূ করা যান্ি?কমমীরা বক এই সম্ন্ক্ম  
োন্ন? 

• আপদকালবীন পবরকল্পনাগনু্লা বক বরবর আন্ছ যার দ্ারা নরুন সংকন্ট সাডা কদও়ো যান্ি? কমমীরা বক এই সম্ন্ক্ম  োন্ন?
• ঝঁুবক, সরুষিা এিং বনরাপতিা ইস্ুযন্র কমমীন্দর বনকট কেন্ক বক আরা করা হ়ে রা বক কমমীরা অনধুািন করন্র পান্র?

৩.৭ প্রণীে নীবেমালা, 
ছকৌরল ও বদক বনন্দ্ম রনার 
মািট্ন্ম-
ক. ছনবেিাচক প্রিাি 

রন্য়ন্ে এমন 
কা ্্মরিমসমূি প্রবেন্রাি 
করা, ছ্মন- কমমীন্দর 
দ্ারা দনু্ ্্মাগকিবলে 
জনন্গাষ্ী ও জনগণন্ক 
ছরাষণ, বন ্্মােন িা 
বিষমট্।

ে. স্ানীয় সক্ষমো িৃবদ্ 
করা।

প্রাবেষ্াবনক নীবেমালা
• প্রবরষ্ানগনু্লান্ক ঝঁুবক ি্যিস্াপনা নবীবর ও পদ্ধবর সম্ন্ক্ম  যোযে ো়েগা়ে পবরষ্ারভান্ি বলবির 
আকান্র সংরষিণ করার েন্য উৎসাবহর করা হ়ে। এনবেওগনু্লা, যারা রান্দর বনেস্ব রষু-বিন্রাধবী 
নবীবর ও পদ্ধবরগনু্লা দ্ারা দনুমীবর কমাকান্িলা করন্র ি্যে্ম হ়ে এিং অন্যান্য এনবেওগনু্লার কযৌেভান্ি 
কাে করার মাধ্যন্ম অন্য কম্মকর্ম ান্দর দনুমীবরর ঝঁুবক িাবডন়্ে কদ়ে।

 

• নবীবরমালা ও প্রবক্র়োসমহূ বিপদাপন্ন মানষুন্দর সরুষিা এিং ষিমরার অপি্যিহার করাধ এিং রদন্ন্তর 
উপা়ে সম্ন্ক্ম  প্রবরশ্রুবর প্রবরফবলর করন্ি।

• কমমী বনন়্োন্গ সরক্ম রা অিলম্বন কমমীন্দর অসদাচরন্ণর ঝঁুবক কমান্র সাহায্য করন্র পান্র এিং 
বক ধরন্নর অনরুবীলনসমহূ বনবষদ্ধ রা আচরণবিবধন্র পবরষ্ারভান্ি উন্লেি করন্র হন্ি। কমমীরা 
আনষু্াবনকভান্ি এই আচরণবিবধ কমন্ন চলন্র সম্মর হন্ি এিং রারা যবদ এগবুল পালন্ন ি্যে্ম হ়ে রন্ি 
রারা কয বনন্ষধাজ্াগবুলর মনু্িামবুি হন্ি কস সম্ন্ক্ম  সন্চরন হন্ি (প্রবরশ্রুবর ৮ কদিনু)। 

• আগাম সরকমীকরণ নবীবরসহ (whistle-blowing policies) অবভন্যাগ এিং কষিাভ বনরসন পদ্ধবর োকা 
উবচর এিং এগনু্লা ি্যিহার সম্ন্ক্ম  কমমীরা সন্চরন োকন্ি। 

• পবরন্িন্রর উপর অবনচ্াক্র কনবরিাচক প্রভািগনু্লা এডান্না বনবচির করন্র সিেু ক্র়ে নবীবরগনু্লা 
সাহায্য করন্র পান্র। (প্রবরশ্রুবর ৯ কদিনু)। 

৩.৮ দনু্ ্্মাগকিবলে 
জনন্গাষ্ী ও জনগন্ণর 
কাে ছথন্ক সংগিৃীে 
িট্বতিগে েথট্সমিূ-ছ্গুন্লা 
োন্দরন্ক ঝঁুবকন্ে ছফলন্ে 
পান্র, ছসগুন্লা রক্ষায় 
্থা্থ িট্িস্া বনবচিে 
করা।

িট্বতিগে েথট্সমূি সরুবক্ষে রাো    
• কবমউবনটি কেন্ক সংগ্রহ করা সমস্ত ি্যবতিগর রে্য কগাপনবী়ে বহন্সন্ি গণ্য করন্র হন্ি। বিন্রষ কন্র 
কযৌন করাষণ ও অপি্যিহার সম্বক্ম র অবভন্যাগগনু্লা পবরচালনা করার কষিন্ত্র কগাপনবী়েরার বনচি়েরা 
অপবরহায্ম যান্র পরিরমীন্র এই রটনা কেন্ক আন্রা ষিবরন্ক করাধ করা যা়ে। (প্রবরশ্রুবর ৫ কদিনু) 

• মানবিক সাডাদান্ন কবম্উটারবভবতিক বনিন্ন (ইন্লকট্রবনক বনিন্ন) এিং িন্টন পদ্ধবরর ি্যিহার 
িব্দ্ধর কারন্ণ পূন্ি্মর রুলনা়ে ির্মমান্ন রে্য সংরষিণ ও সরুষিার উপর স্বচ্ এিং বিস্তাবরর নবীবর 
প্রন়্োেন। রে্য রষিার যোযে ি্যিস্া গ্রহন্ণর েন্য র্রবী়ে পষি কযমন ি্যাংক এিং িাবণবে্যক 
প্রবরষ্ানগনু্লার সান্ে চুবতিনামা অপবরহায্ম। আন্তে্ম াবরক মান এিং স্ানবী়ে রে্য সরুষিার আইনগনু্লার 
সান্ে সামঞ্জস্য করন্ি সংগহ্বীর রে্য সংগ্রহ, েমা, ি্যিহার এিং বনষ্পবতি সম্ন্ক্ম  স্বচ্ বনন্দ্মরনা োকন্ি।

• রে্য হাবরন়্ে যাও়ো ঝঁুবক কমান্নার েন্য বকছু পদ্ধবর বরবর করা উবচর। প্রন়্োেন্নর কিবর সম়ে রে্য 
রািা উবচর না যর রাডারাবড সম্ি রে্য নট্ কন্র বদন্র হন্ি।

• যারা সহন্যাবগরা বনন্চ্ রারা অির্যই রে্য সরুষিার সান্ে রান্দর অবধকার সম্ন্ক্ম  োনন্ি এিং 
কয প্রবরষ্ান্ন রাঁন্দর রে্য সংরবষির আন্ছ কসিান্ন রাঁন্দর প্রবিরাবধকার োকন্ি ও রাঁন্দর রন্ে্যর 
অপি্যিহার সম্ন্ক্ম  রাঁন্দর সোগ োকন্র হন্ি। 

প্রাবরষ্াবনক দাবেত্বসমহূ বনন্দ্ম বরকা
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অবেবরতি বনন্দ্ম রনার জনট্ বকেু বলংক
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প্রবেশ্রুবে ৪
দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ রান্দর অবধকার ও 
প্রাপ্যরা সম্ন্ক্ম  োনন্িন। রে্যসমনূ্হ রান্দর অবভগম্যরা 
োকন্ি; এিং কয-সি বসদ্ধান্ত রান্দরন্ক প্রভাবির করন্ি 
কসসি বসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবক্র়ো়ে রারা অংরগ্রহণ করন্িন।

গুণগর বিবরট্্য: 
কযাগান্যগ, অংরগ্রহণ এিং 
মরামরবনভ্ম র মানবিক সহা়েরা

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
এই প্রবরশ্রুবর দনু্য্মাগ আক্রান্ত েনগন্ণর সমববির অংরগ্রহন্ণর প্রন়্োেনবী়েরার উপর গরুতু্ব আন্রাপ কন্র। এর মন্ধ্য কয ককান্না বসদ্ধান্তন্ক প্রভাবির করা ও 
বনন্েরা বনন্েন্দর কো িলার মাধ্যন্ম সহন্যাবগরা গ্রহন্ণর অনমুবর ও উৎসাহ কদ়ো অন্তভু্মতি। ত্রাণ সহা়েরা গ্রহন্ণর কষিন্ত্র রে্য এিং কযাগান্যাগ পদ্ধবর 
িিুই গরুতু্বপূণ্ম, রে্য এিং কযাগান্যাগ ি্যিস্ার অভান্ি ষিবরগ্রস্ত েনগণ বনন্েন্দর ও কবমউবনটির েনগন্ণর েন্য ককান্না কসিা গ্রহন করন্র পান্রনা এিং 
ভাল ককান্না বসদ্ধান্তও বনন্র পান্রনা, এমনবক দারাসংস্ান্দর েিািবদবহ করন্র িাধ্যও করন্র পান্রনা। রে্য আদান প্রদান, ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর কো 
করানা, এিং বসদ্ধান্ত গ্রহন প্রবক্র়ো়ে রানঁ্দর অন্তভু্মতি করার মাধ্যন্ম সাডাদান কায্মক্রম অন্নক কিরবী কায্মকর হন্ি এিং সান্ে এর গণুগর মান্নরও উন্নবর 
হন্ি। যিন েনগণ রান্দর মরামর কদ়োর সনু্যাগ পান্ি, রিন রারঁা রানঁ্দর বনন্েন্দর ভাল িঝুন্র পারন্ি, রারা কয সকল চ্যান্লঞ্জগবুলর সম্মিুবীন 
হন়্েবছল কসগনু্লার সান্ে িাপ িাইন়্ে বনন্র এটি সহন্যাবগরা করন্ি এিং রানঁ্দর বনন্েন্দর পনুরদু্ধান্র সবক্র়ে ভূবমকা বনন্র সষিম করন্ি।

মলূ কায্মািলবী

৪.১ সংস্াটি বক িরন্নর এিং 
এর মলূনীবেগুন্লা বক, কমমীরা 
বক িরন্নর আচরণ করন্ি, 
বক কা ্্মরিম িাস্তিায়ন 
করা িন্চ্ এিং োরা বক 
করন্ে চান-ছস সম্পন্ক্ম  
দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও 
জনগণন্ক েথট্ প্রদান করা।

জনন্গাষ্ীর সান্থ েথট্ আদান প্রদান 

• সঠিক, সম়েমর এিং গ্রহনন্যাগ্য রে্য আদান প্রদান বিশ্বাসন্ক রবতিরালবী কন্র, কিাঝার ষিমরা িব্দ্ধ কন্র, 
অংরগ্রহন্ণর পবরমাণন্ক গভবীর কন্র এিং প্রকন্ল্পর প্রভািন্ক উন্নর কন্র। এটি আনষু্াবনক অবভন্যাগ গ্রহন্ণর 
সংি্যা কবমন়্ে আনন্র সহা়েরা করন্র পান্র এিং এটি স্বচ্ োকার চাবিকাঠি।

• েনন্গাষ্বীর সান্ে আবে্মক বিষন়্ে রে্য আদান প্রদান িরচ কবমন়্ে আনন্র সাহায্য কন্র। এছাডা এটি 
েনন্গাষ্বীন্ক অপচ়ে িা োবল়োবর বচবনির করন্র সহন্যাবগরা কন্র।

• ককান প্রবরষ্ান সহন্যাবগরা করার লষি্য বনন়্েও যবদ সঠিকভান্ি রে্য আদান প্রদান না কন্র এটি ভুল 
কিাঝািবুঝ সব্ট্ করন্র পান্র এিং বিলবম্বর ও অননু্পান্যাগবী প্রকন্ল্পর সব্ট্ হন্র পান্র। এটি একাধান্র 
সম্ন্দর অপচ়ে এিং প্রবরষ্ান সম্ন্ক্ম  কনবরিাচক ধারণা বরবর করন্র পান্র যা রাগ, হরারা এিং 
বনরাপতিাহবীনরা সব্ট্ করন্র পান্র।

• সঠিক রে্য ছাডা েনগণ সমবম্বর ককান বসদ্ধান্ত বনন্র পারন্িনা। রানঁ্দর বক বক অবধকার রন়্েন্ছ, 
সহা়েরাপ্রদানকারবী কমমীন্দর বনকট কেন্ক বক ধরন্নর ি্যিহার আরা কন্রন এিং কসিা প্রদান্নর ধরন্ন রারা 
যবদ সন্তুট্ না হন রাহন্ল বকভান্ি অবভন্যাগ করন্িন ইর্যাবদ যবদ োনা না োন্ক রাহন্ল রারঁা হ়ের আন্রা 
বিপদগ্রস্ত, করাষণ এিং বনয্মারন্নর (কযৌন বনয্মারন সহ) বরকার হন্র পান্র।

কম্মদষিরা সচূক:
১. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগণ (সিন্চন়্ে কিরবী বিপদাপন্নসহ) রাঁন্দর অবধকারগনু্লা সম্ন্ক্ম  োন্ন।
২. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগণ এটা মন্ন কন্র, রাঁন্দর বনবদ্মট্ সমন়্ে মন্ধ্য প্রাসবঙ্ক ও স্বচ্ রে্য গ্রহন্ণর প্রন্িরাবধকার 

আন্ছ।
৩. সাডাদান কায্মক্রন্ম কয সকল সনু্যাগ সবুিধা বছল দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগণ রান্র সন্তুট্।

মলূ কা ্্মািলীগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• প্রবরষ্ান এিং সহন্যাবগরা কায্মক্রম সম্ন্ক্ম  কয সকল রে্য প্রদান করা হন়্েন্ছ রা বক বিবভন্ন ষিবরগ্রস্ত কগাষ্বীগনু্লার েন্য প্রন্িরন্যাগ্য ও যে্মাে্ম?
• কয সকল রে্য প্রদান করা হন়্েন্ছ রান্র নারবী, পরুষু, কমন়্ে এিং কছন্লরা (বিন্রষ কন্র সবুিধািবঞ্চর এিং বিপদাপন্নরা) বক প্রন্ির 

করন্র এিং িঝুন্র পারন্ছ?
• কায্মক্রম পবরকল্পনা এিং িাস্তিা়েন্ন বক দনু্য্মাগ আক্রান্ত েনগন্ণর বিন্রষ কন্র সিন্চন়্ে কিরবী সবুিধািবঞ্চর এিং বিপদাপন্ন েনগন্ণর 

দব্ট্ভবঙ্ বিন্িচনা কন্র করা হন়্েন্ছ?
• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর মন্ধ্য সকল দলগনু্লা বক অনভুি কন্র কয সাডাদান কায্মক্রম পবরকল্পনার সম়ে রারা ন্যা়েসঙ্র ও সমানভান্ি 

বসদ্ধান্তগ্রহণ প্রবক্র়ো়ে অংরগ্রহন্নর সনু্যাগ কপন়্েন্ছ?
• বকভান্ি মরামর/প্রবরবক্র়ো বদন্র হন্ি কস সম্ন্ক্ম  ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর মন্ধ্য সকল কগাষ্বী বক োন্ন এিং এইসকল চ্যান্নল িা কযাগান্যাগ 

ি্যিস্া ি্যিহান্র রারা বক সন্তুট্?
• মরামর/প্রবরবক্র়ো বচবনির করন্র ও বদন্র ককান ধরন্নর িাধা বক রন়্েন্ছ?
• ি়েস, কেডোর এিং অন্যান্য প্রাসবঙ্করা বিন্িচনা কন্র মরামর/প্রবরবক্র়ো প্রদান প্রবক্র়োর মাধ্যন্ম বক রে্য প্রদান করা হন়্েন্ছ?

বনন্দ্ম বরকা
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৪.২ জনন্গাষ্ীর বিবিন্ন 
সদসট্, বিন্রষ কন্র 
বিপদাপন্ন ও প্রাবন্তক 
ছগাষ্ীর সন্গি ছ্াগান্্ান্গর 
ছক্ষন্র্ োন্দর জনট্ 
সম্মানজনক, সিজন্িািট্, 
সাংসৃ্বেকিান্ি গ্রিণন্্াগট্ 
ও প্রচবলে িাষা, রীবে ও 
মািট্ম িট্িিার করা।
 

কা ্্মকরী ও সমববিে ছ্াগান্্াগ 

• বিবভন্ন কগাষ্বীর (কযমন; বরর ুসন্তানসহ মা, প্রবরিন্করাসহ ি়েস্ নারবী িা পরুষু) বিবভন্ন ধরন্নর 
রে্য ও কযাগান্যাগ ি্যিস্ার প্রন়্োেন হন্র পান্র এিং হ়েরিা কযাগান্যান্গর বিবভন্ন বিশ্বস্ত উৎন্সরও 
প্রন়্োেন হন্র পান্র।  

• প্রবরষ্ানসমনূ্হর উবচৎ একররফা কযাগান্যাগ ি্যিস্া অিলম্বন না কন্র এিং রধুমুাত্র বিদ্যমান কযাগান্যাগ 
ি্যিস্ার উপর বনভ্ম র না কন্র েনগন্ণর সান্ে আন্লাচনা কন্র রাঁন্দর মরামর ও কগাপনবী়েরার মাত্রা 
অনযুা়েবী কযাগান্যাগ ি্যিস্া প্রবরষ্া করা। 

• নরুন কযাগান্যাগ প্রযবুতি কায্মকরভান্ি এিং বনরাপন্দ ি্যিহার বনবচির করার লন্ষি্য যন্ত্নর প্রন়্োেন।

৪.৩ কা ্্মরিন্মর সকল 
প ্্মান্য় দনু্ ্্মাগকিবলে 
জনন্গাষ্ী ও জনগন্ণর 
অংরগ্রিণ এিং সম্পতৃিোর 
মািট্ন্ম সকন্লর অন্তিু্ম বতি 
বনবচিে করা।

 

অংরগ্রিণ ও সম্পতৃিো 
• কয ককান দনু্য্মান্গ স্ানবী়ে েনগণই প্রােবমক প্রবরবক্র়ো োনা়ে এিং প্রােবমক সাডাদান কায্মক্রন্ম 
েনন্গাষ্বীর বকছু পবরমাণ অংরগ্রহণও সম্ি হ়ে। সংকন্ট বকভান্ি যোযে সাডা প্রদান করন্র হ়ে 
ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর কস সম্ন্ক্ম  ধারণা োকন্ি এিং চলমান বভবতিন্র কায্মক্রম পবরকল্পনা়ে রাঁন্দর 
মরামর গ্রহণ করা হন্ি। সম়েমর আন্গ আন্লাচনা কন্র রািন্ল পরিরমীন্র অনপুযতুি বসদ্ধান্তগবুল ঠিক 
করা়ে কিবর সম়ে কদ়ো যান্ি। 

• বিবভন্ন সমন়্ে বিবভন্ন স্তন্রর অংরগ্রহণ হ়ের উপন্যাগবী। উদাহরণসরপূ, রাৎষিবণক সাডাদান্নর প্রােবমক 
পয্মান়্ে হ়ের রধুমুাত্র বনবদ্মট্ সংি্যক ষিবরগ্রস্ত েনগন্ণর সান্ে আন্লাচনা করা সম্ি, বকন্তু সমন়্ের 
সান্ে সান্ে আন্রা কিবর েনগণ ও কগাষ্বীর সান্ে আন্লাচনার সনু্যাগ বরবর হন্ি এিং বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণ 
অন্নক কিবর সম্ত্ি হন্র পারন্ি। 

• ফন্ল কপ্রষিাপট িা পূন্ি্ম বিদ্যমান ষিমরার বিষন্ম্যর কারন্ণ (কযমন; কেডোর, কগাত্র, কশ্রণবী, িণ্ম িা 
অন্যান্য বিবরট্ািলবী) স্বরঃফূির্মভান্ি অংরগ্রহণ কন্র না। এর পবরিন্র্ম  সহা়েরা কান্ে সাডাদানকারবী 
প্রবরষ্ানসমহূ িহ্তির অংরগ্রহণন্ক উদিবীবপর করার েন্য পারস্পবরক করিার এিং সংলান্পর একটি 
প্রবক্র়ো কোরদার করন্র পান্র।

• প্রোগরভান্ি কয সকল ি্যবতি িা কগাষ্বীসমহূ ষিমরা প্রন়্োগ এিং বসদ্ধান্ত গ্রহন প্রবক্র়ো কেন্ক িবঞ্চর 
রান্দর বদন্ক বিন্রষ দব্ট্ বদন্র হন্ি।

জাবনন্য় সম্মবে ছনওয়া 
• অংরগ্রহন্ণর অন্য একটি বদক হন্লা োবনন়্ে সম্মবর কনও়ো। েনগণ হ়ের প্রভাি িা ফলাফলসমহূ 
পনু্রাপবুর না িনু্ঝ সম্মবর বদন্র পান্র। আদর্মগরভান্ি এটি ঠিক ন়ে, রন্ি প্রকল্প সংক্রান্ত কায্মক্রম, 
পয্মন্িষিণ, জ্ান, িা আইনগর িা অন্য ককানও কাগেপত্র (কযমন; েনন্গাষ্বীর সান্ে চুবতি) কদিা 
ইর্যাবদন্র অংর কনও়োর েন্য বনন্েন্দর ইচ্া প্রকান্রর উপর বভবতি কন্র প্রােবমকভান্ি সম্মবর এিং 
অংরগ্রহন্ণর মাত্রা অনমুান করা কযন্র পান্র।

৪.৪ গুণগে মান ও 
কা ্্মকাবরোর পবরন্প্রবক্ষন্ে 
গিৃীে মানবিক সিায়োয় 
নারী-পরুুষ, িয়স-
বিবচর্ট্ বিন্িচনা কন্র 
দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী 
ও জনগণন্ক সন্তুবষ্ বিষন্য় 
মোমে প্রদান করন্ে 
অনপু্রাবণে ও সিন্্াবগো 
করা। 

মোমে/প্রবেবরিয়া
• আনষু্াবনক প্রবরবক্র়ো বনবদ্মট্ চাবহদা বনরপূণ (দলগর আন্লাচনা িা ইন্টারবভউ), পরিরমী বিররণ 
কায্মক্রম মলূ্যা়েন িা প্রশ্ািলবীর ইর্যাবদ পদ্ধবরর মাধ্যন্ম করা কযন্র পান্র। অনানষু্াবনক প্রবরবক্র়ো়ে 
প্রবরবদন্নর বন়েবমর কযাগান্যাগন্ক গরুতু্ব বদন্র হন্ি এিং চলমান প্রবক্র়ো়ে কায্মক্রম উন্ন়েন এিং বিশ্বাস 
বরবরন্র ি্যিহার করন্র হন্ি। (আন্রা বনন্দ্ম বরকা োনন্র পরিরমী বলংকগনু্লা কদিনু)।

• েনগণ হ়ের এটা কভন্ি ভ়ে পান্ি, যবদ রারা সমান্লাচনামলূক মরামর িা প্রবরবক্র়ো োনা়ে রাহন্ল 
রাঁরা হ়ের সহন্যাবগরা হারান্ি িা রান্দর উপর কনবরিাচক প্রবরফলন রটন্ি। এটি সাংস্্বরক কারণ 
কান্ের সমান্লাচনা গ্রহণ না করাটা একধরন্ণর সংস্্বর। আনষু্াবনক এিং অনানষু্াবনক প্রবরবক্র়ো 
োনান্নার বিবভন্ন পদ্ধবরর বিন্লেষণ করা িিুই গরুতু্বপূণ্ম। 

• বকভান্ি েনগন্ণর বিশ্বাস অে্ম ন এিং এটিন্ক পালন করন্র হন্ি প্রবরটি মাঠ কমমীর অির্যই রা 
োনন্র হন্ি। েনগন্ণর মরামর ও পরামর্মন্ক স্বাগর োনান্র হন্ি। ইবরিাচক এিং কনবরিাচক 
প্রবরবক্র়ো়ে বক ধরন্নর আচরন করন্র হন্ি রা োনন্র হন্ি এিং কসিা প্রদান্নর পর বিবভন্ন েনন্গাষ্বী 
বকভান্ি সাডা কদ়ে রার পয্মন্িষিণ করন্র হন্ি।

• মরামর িা প্রবরবক্র়ো োনান্নার পদ্ধবর অন্যান্য প্রবরষ্ান্নর সান্ে সমবিন়্ের মাধ্যন্ম বরবর করন্র 
হন্ি। বিবভন্ন অভ্যাস িা আচরন্ণর গরুরুর লংরন্নর অবভন্যাগ প্রদান পদ্ধবর কেন্ক এটি অির্যই 
আলাদা হন্ি। (প্রবরশ্রুবর ৫ কদিনু) যবদও আমান্দর প্রবরবদন্নর অভ্যান্স প্রবরবক্র়ো জ্াপন এিং 
অবভন্যাগ এই দইুটি এক হন়্ে যা়ে। কয প্রবরবক্র়ো পাও়ো বগন়্েন্ছ রা গ্রহণ, অনসুরণ এিং কস 
অনযুা়েবী কায্মক্রম সাোন্না এই প্রবক্র়োটি যবদ বিশ্বাসন্যাগ্য িন্ল বিন্িবচর হ়ে রন্ি রা অর্যন্ত 
গরুতু্বপূণ্ম। 
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প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমূি মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• রে্য আদান–প্রদানসহ বক ধরন্নর রে্য প্রদান করা হন্ি িা হন্িনা এই ধরন্নর ককান্না বিধান নবীবর ও কম্মসবূচর পবরকল্পনা়ে বক রািা 
হন়্েন্ছ? কমমীরা বক এই সম্ক্ম  োন্ন? 

• কগাপনবী়ে িা সংন্িদনরবীল রে্য অেিা ককান্না রে্য যা কমমী িা ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর ষিবরর কারণ হন্র পান্র, এই ধরন্নর রে্য বকভান্ি 
কমাকান্িলা করা হন্ি এই বিষ়েক ককান বিধান বক নবীবরমালা়ে অন্তভু্মতি করা হন়্েন্ছ? কমমীরা বক এই সম্ক্ম  োন্ন?  

• িবহ্ম ন্যাগান্যাগ িা রহবিল সংগ্রন্হর উপকরণগবুলন্র বকভান্ি ষিবরগ্রস্ত েনগণ প্রবরবনবধত্ব করন্ি এই বিষ়েক ককান্না প্রবরশ্রুবর এিং 
বনন্দ্ম বরকা রন়্েন্ছ বক? কমমীরা বক এই সম্ক্ম  োন্ন? 

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ বনন্দ্ম বরকা

৪.৫ েথট্ বিবনময় 
নীবেমালা আন্ে এিং 
উন্তুি ছ্াগান্্ান্গর ছ্ 
সংসৃ্বে ো চচ্ম া করা। 

উন্তুি ছ্াগান্্ান্গর সংসৃ্বে চচ্ম া করা 
• একটি সংস্া অির্যই রে্য আদান–প্রদান্নর প্রবক্র়ো সংজ্াব়ের এিং নবেভুতি করন্ি, 
উদাহরণস্বরূপ: সঠিক এিং সম়েমর রে্য প্রদান্ন প্রবরশ্রুবরিদ্ধ োকন্ি; যারা সহন্যাবগরা সন্ান 
করন্ছ রান্দর এিং অন্যান্য কস্কন্হাল্ারন্দর বক ধরন্নর রে্য আদান প্রদান করন্ি; কিন এিং 
কবীভান্ি রে্য বিবনম়ে হন্ি কস সম্ন্ক্ম  বসদ্ধান্ত কনও়ো এিং রে্য বিবনম়ে না করার বসদ্ধান্ন্ত 
ি্যিহৃর মানদডে সম্ন্ক্ম  োনান্ি।

• এই প্রবরশ্রুবর পূরন্ণ প্রবরষ্ানসমহূ প্রকান্র্য (কযমন; রান্দর ওন়্েিসাইট িা প্রচারমলূক উপাদান) 
রান্দর অবরবরতি আগ্রহ এিং প্রবরশ্রুবরসমহূ কযমন রােননবরক িা ধমমী়ে সংন্যাগ ইর্যাবদ বিষ়েক 
রে্য বিবনম়ে করন্ি। এই ধরন্নর অবরবরতি রে্য করাষনার অে্ম হন্লা ‘ককান চমক নাই’ এই 
ককৌরলন্ক উৎসাবহর করা এিং সি কস্কন্হাল্ারন্দর প্রবরষ্ান্নর ধরন এিং এর সংন্যােন, নবীবর, 
অংরবীদাবরত্ব ও অন্যান্য প্রবরষ্ান্নর সান্ে সম্ক্ম  ইর্যাবদ আন্রাও ভালভান্ি োনন্র সনু্যাগ কন্র 
কদ়ো। 

• উন্ুতিরা এিং েিািবদবহরার প্রবক্র়োগর সংস্্বর চালু করার লন্ষি্য প্রবরষ্ানগুবল রান্দর সফলরা 
এিং ি্যে্মরার বিষন়্ে রে্য প্রকার করন্র সন্চট্ োকন্ি। কয সকল প্রবরষ্ান রান্দর কমমীন্দর সান্ে 
রে্য বিবনমন়্ে স্বচ্ োন্ক বিবভন্ন েনন্গাষ্বী এিং েনগন্ণর সান্ে কস সকল প্রবরষ্ান্নর অন্নক 
কিবর উন্ুতি োকার  সম্ািনা কিবর োন্ক। 

৪.৬ দনু্ ্্মাগকিবলে 
জনন্গাষ্ী ও জনগন্ণর 
সম্পতৃিোর নীবেমালা 
থাকা-্ার মন্িট্ 
কা ্্মরিন্মর সকল স্তন্র 
োন্দর দ্ারা বচবনিে ঝঁুবক 
ও অগ্রাবিকারসমূন্ির 
প্রবেফলন রন্য়ন্ে।

জনন্গাষ্ীর কথা ছরানা এিং অংরগ্রিন্ন প্রাবেষ্াবনক প্রবেশ্রুবে  

• েনন্গাষ্বীর সম্ত্িরা এিং বসদ্ধান্ত গ্রহন কায্মক্রম, ষিবরগ্রস্ত েনগন্ণর কো করানা এিং কনবরিাচক 
সমান্লাচনা ি্যিস্াপনা ও পবরচালনার েন্য কমমীন্দর বরবর করার লন্ষি্য প্রাবরষ্াবনক নবীবর ও ককৌরন্ল 
অির্যই একটি রপূন্রিা োকন্র হন্ি। কেডোরবভবতিক নবীবরসমহূও (কেডোর পবলবস) প্রবরষ্ান্নর 
মলূ্যন্িাধ এিং প্রবরশ্রুবরসমহূ রুন্ল ধরন্র সহন্যাবগরা করন্র পান্র এিং প্রর্যাবরর ি্যিহান্রর একটি 
সাবি্মক উদাহরণ বদন্র পান্র। ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী কেন্ক প্রাপ্ত প্রবরবক্র়ো প্রকল্প উন্ন়েন ও ককৌরল 
বনধ্মারন্ণ অন্তভু্মতি করন্র হন্ি।

েথট্ সীমািদ্, ছগাপনীয়ো এিং প্রকার না করা   
• সি কস্কন্হাল্ারন্দর সান্ে সমস্ত রে্য আদান প্রদান করা উবচর ন়ে। ককান ধরন্নর রে্য প্রদান 
করা হন্ি রা ঝঁুবক বনরপূন্ণর মাধ্যন্ম বসদ্ধান্ত কনও়ো উবচর। উদাহরণস্বরপূ, বকছু অরবষির এলাকা়ে, 
নগদ বিররণ সংক্রান্ত রে্য প্রচার েনগণন্ক আক্রমণ ঝঁুবকর মন্ধ্য কফলন্র পান্র। 

৪.৭ েিবিল সংগ্রিসি 
সকল িবি্ম ন্্াগান্্াগ 
সঠিক, বনবেক ও 
ম ্্মাদাপণূ্ম– ্ান্ে 
দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী 
ও জনগণন্ক ম ্্মাদাসম্পন্ন 
মানষু বিন্সন্ি উপস্াপন 
করা িয়।

িবি্ম ন্্াগান্্াগ    

• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর গল্প ও ছবি ি্যিহার করার কষিন্ত্র অবরবরতি যত্নরবীল হন্র হন্ি ককননা যবদ 
ঠিকমর অনমুবর না কনও়ো হ়ে রন্ি এটি রান্দর কগাপনবী়েরা়ে আক্রমন বহন্সন্ি কদিা বদন্র পান্র 
এিং রান্দর অনমুবর কন়ো না হন্ল এটি কগাপনবী়েরার লংরন বহন্সন্ি কদিা বদন্র পান্র। রহবিল 
সংগ্রন্হর উপাদান এিং ছবি প্রাসবঙ্ক না হন্ল বিভ্াবন্তকর হন্র পান্র। রারা দর্মকন্ক এটি অনধুািন 
করান্র পান্র কয, যারা সহন্যাবগরা বনন্চ্ রারা সিাই দবরদ্ ও অসহা়ে, ফন্ল েনগন্ণর ময্মাদা 
এিং বনন্েন্দরন্ক সাহায্য করার ষিমরা সম্ন্ক্ম  রান্দর সামে্ম্যন্ক রুন্ল ধরন্র ি্যে্ম হন্র পান্র। 
িবহ্ম ন্যাগান্যাগ সম্বক্ম র নবীবর এিং বনন্দ্ম বরকাসমহূ সকল কমমীর েন্য সহেলভ্য হন্ি এিং এই ধরন্নর 
ভূল যান্র না হ়ে রা বনবচির করন্র পারন্ি।
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প্রবেশ্রুবে ৫
বনরাপদ ও দাব়েত্বরবীল অবভন্যাগ ি্যিস্াপনা়ে 
দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগন্ণর অবভগম্যরা 
োকন্ি। 

গুণগর বিবরট্্যঃ অবভন্যাগগুন্লা 
সাদন্র গ্রহণ করা এিং আমন্ল 
কনও়ো।

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
সংকটাপন্ন ি্যবতিন্দর ককান্না সংস্ার ররণাপন্ন হও়ো এিং সষু্ এিং সমন়্ের মন্ধ্য প্রবরবক্র়ো প্রাবপ্তর অবধকার োন্ক। এিং প্রাবরষ্াবনক 
েিািবদবহরা ও ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীন্ক পূি্মািস্া়ে বফবরন়্ে আনন্র আনষু্াবনক বিবধিদ্ধ পদ্ধবরন্র সমস্যার সমাধান িিুই গরুতু্বপূণ্ম। কযন্কান্না 
অবভন্যাগ একটি বনবদ্মট্ অসন্ন্তান্ষর প্ররবীক এিং রা প্রবরষ্ান্নর গরুরুর ককান্না ভ্াবন্ত িা ি্যে্মরার েন্য সর্মকিার্ম া যা যোসমন়্ে পদন্ষিপ 
গ্রহণ এিং কায্মক্রন্মর মান উন্ন়েন্নর সনু্যাগ কদ়ে। সি সংস্ান্রই োবল়োবর িা ষিমরার অপি্যিহান্রর সম্ািনা োন্ক এিং একটি অবভন্যাগ 
ি্যিস্াপনা প্রবরষ্ানন্ক এই অসদাচরণ, বনপবীডন এিং করাষণ বচবনিরকরণ ও বন়েন্ত্রন্ণ সহা়েক ভূবমকা পালন করন্র পান্র।

মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

৫.১. অবিন্্াগ বনষ্পবতি 
প্রবরিয়া পবরকল্পনা, 
িাস্তিায়ন এিং 
পবরিীক্ষন্ণর ছক্ষন্র্ 
দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী 
ও জনগন্ণর সন্গি পরামর্ম 
করা।

অবিন্্াগ িট্িস্াপনা গঠন 

• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং অন্যান্য কস্কন্হাল্াররা (কমমী এিং কগাষ্বীসহ যারা হ়েরিা বিন্রষভান্ি 
বিপদাপন্ন হন্র পান্র) বনম্নবলবির বিষ়েগনু্লা সম্ন্ক্ম  োনন্ি: অবভন্যাগ প্রদান পদ্ধবরগনু্লান্ক রারা 
বকভান্ি কদন্িন; ির্মমান্ন অবভন্যাগগনু্লান্ক বকভান্ি কমাকান্িলা করা হন্চ্; প্রবরষ্ানসমনূ্হর বনকট রারা 
কযভান্ি অবভন্যাগ প্রদান করন্র চা়ে; অবভন্যাগ প্রদান করার বিষন়্ে সম্াি্য ককান বিষ়েটি রান্দর 
িাধা বদন্র পান্র; এিং অবভন্যান্গর বিষন়্ে বক ধরন্নর প্রবরবক্র়ো রারা গ্রহন করন্র চা়ে। প্রবরটি 
কপ্রষিাপন্টর চাবহদা অনযুা়েবী এই প্রবক্র়োসমহূ সাোন্র হন্ি এিং কসই সান্ে অন্যান্য সংস্ার সহন্যান্গ 
কযৌে অবভন্যাগ ি্যিস্াপনার সম্াি্যরা যাচাই করা প্রন়্োেন।

• এই অবভন্যাগ ি্যিস্াপনার মলূনবীবর ও প্রবক্র়ো সম্ন্ক্ম  কম্মচারবীন্দর প্রবরষিণ কদ়ো প্রন়্োেন। কসই সান্ে 
গহ্বীর অবভন্যান্গর নবেভুবতি, প্রবক্র়োকরণ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা়ে এর সংবলেট্রা বনধ্মারণ কির 
গরুতু্বপূণ্ম। 

মলূ কা ্্মািলীগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• অবভন্যাগ ি্যিস্াপনার কাঠান্মা বক আক্রান্ত েনন্গাষ্বীর সান্ে আন্লাবচর হন়্েন্ছ?
• অবভন্যাগ প্রবক্র়ো়ে সকল েনরাবত্বক কগাষ্বীর, বিন্রষর যারা বনরাপতিা ও কগাপনবী়েরার সান্ে সংযতুি, রান্দর অগ্রাবধকার বক যাচাই 

করা হন়্েন্ছ?
• অবভন্যাগ ি্যিস্াপনার কায্মক্রম এিং সম্াি্য অবভন্যান্গর বনধ্মাবরর ধরণ প্রসন্ঙ্ বক সকল েনরাবত্বক কগাষ্বী অিগর? 

• রারা বক অবভন্যাগ ি্যিস্াপনা প্রবক্র়োর বনধ্মাবরর সম়েসচূবীন্র সন্তুট্? অবভন্যাগ গ্রহণ ও বনষ্পবতির সম়েসবীমা বক নবেভুতি হন্চ্?
• কযৌন হ়েরাবন ও অর্যাচার সংক্রান্ত অবভন্যাগ বক রৎষিণাৎ দষিরাসম্ন্ন কমমী এিং যোযে স্তন্রর কর্্ম পষি দ্ারা যাচাই করা হন্চ্?

কম্মদক্ষো সচূক
১. অবভন্যাগ ি্যিস্াপনা, এর কায্মক্রম সম্ন্ক্ম  আক্রান্ত, অসহাে ও প্রাবন্তক েনন্গাষ্বীর সম্যক ধারনা োকা

২. আবরির, কায্মকরবী, বিশ্বস্ত, বনরাপদ বহন্সন্ি এই অবভন্যাগ ি্যিস্াপনা দনু্য্মাগকিবলর েনগন্নর কান্ছ গ্রহণবীে হওো।
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৫.২. অবিন্্াগগুন্লা সাদন্র 
গ্রিণ এিং বনরসন প্রবরিয়ায় 
অংরগ্রিন্ণর প ্্মায়সমূি 
পিূ্ম-অিবিেকরণ।

অবিন্্াগ দাবেল প্রবরিয়া সম্পন্ক্ম  সন্চেনো বেবর 

• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর মন্ধ্য বিবভন্ন কগাষ্বী কসিাসমহূ, কমমী মন্নাভাি এিং আচরন্ণর কষিন্ত্র প্রবরষ্ান্নর 
কাছ কেন্ক কবী আরা করন্র পান্র, কসইসান্ে বক করন্র হন্ি এিং রারা যবদ অবভন্যাগ করন্র চা়ে 
রন্ি ককাো়ে কযন্র পান্র রা বনবচির করার েন্য সম়ে এিং সম্দ প্রন়্োেন হন্ি ককননা সংস্াটি এই 
মান পূরণ করন্র ি্যে্ম হন়্েন্ছ। কসই সান্ে যান্র প্রবরন্রান্ধর ভ়ে ছাডা এিং কগাপন্ন অবভন্যাগ করন্র 
পান্র কস বিষন়্ে  রাঁন্দর বনচি়েরা বদন্র হন্ি। 

• একটি রে্য প্রচারাবভযান ি্যিস্া এই প্রবক্র়ো এিং পদ্ধবরর বিষন়্ে সন্চরনরা িব্দ্ধর েন্য সহা়েক 
হন্র পান্র, এিং এটি বকভান্ি কাে করন্ি কস সম্ন্ক্ম  আন্রা প্রশ্ করার েন্য েনগণন্ক সনু্যাগ 
কদও়ো উবচর। 

• প্রর্যারাগনু্লা পূরণ করা িিুই গরুতু্বপূণ্ম, ককননা সম্প্রদা়েগনু্লা হ়েরিা বিশ্বাস করন্র পান্র কয অবভন্যাগ 
প্রবক্র়ো রান্দর সকল সমস্যার সমাধান করন্র পান্র। রান্দর প্রর্যাবরর পবরির্মনগবুল যবদ সংস্ার 
বন়েন্ত্রন্ণর িাইন্র োন্ক রন্ি এটি হরারা এিং অসন্ন্তান্ষর সব্ট্ করন্র পান্র।

৫.৩. অবিন্্াগসমূন্ির 
সমন্য়াবচে, সষুু্ এিং 
সঠিক বনষ্পবতি এিং সকল 
প ্্মান্য় অবিন্্াগকারী ও 
ক্ষবেগ্রস্তন্দর বনরাপতিার 
িট্িস্া করা।

অবিন্্াগ পবরচালনা/িট্িস্াপনা 
• একই রকন্মর ইস্ুয িা রটনা হন্লও সমস্ত অবভন্যাগ পে্কভান্ি কমাকান্িলা করা উবচর। একটি বনবদ্মট্ 
সম়েসবীমার মন্ধ্য অির্যই সাডাপ্রদান করন্র হন্ি, এিং অবভন্যাগকারবী অির্যই একটি সাডাদান আরা 
করন্ি যিন কস অবভন্যাগ সম্ন্ক্ম  সন্চরন বছল।(উদাহরণস্বরপূ, সংন্িদনরবীল ন়ে এমন অবভন্যান্গর 
েন্য সার বদন পয্মন্ত)।

• অবভন্যাগটি যিন সংস্ার বন়েন্ত্রণ ও দাব়েন্ত্বর িাইন্র চন্ল যা়ে, রিন অবভন্যাগকারবীন্ক এই বিষন়্ে 
স্পট্ কন্র ি্যাি্যা করা উবচর, এিং কযিান্ন সম্ি ও অবভন্যাগকারবীর সান্ে চুবতির মাধ্যন্ম উপযতুি 
অন্য সংস্া়ে সপুাবরর করন্র হন্ি। কায্মকরবীভান্ি এটিন্ক সফল করন্র হন্ল অন্যান্য সংস্াগবুল এিং 
কসক্টন্রর সান্ে সমবি়ে প্রন়্োেন হন্ি।

• কিনামবী এিং বিন্দ্ষপূণ্ম অবভন্যাগসমহূ সবুনবদ্মট্ চ্যান্লঞ্জ িা িাঁধার সব্ট্ করন্র পান্র কারণ রান্দর 
উৎস অোনা। এগনু্লা হ়েরিা প্রবরষ্ান্নর আভ্যন্তরবীণ অসন্ন্তান্ষর একটি সরক্ম িাণবী সংন্কর হন্র পান্র 
এিং যবদ পূন্ি্মর ককান অোনা অবভন্যান্গর কারন্ণ এটি হন়্েন্ছ বকনা রা অনসুরণ িা ফন্লাআপ 
করার প্রন়্োেন হন্র পান্র।

• রধুমুাত্র প্রবরষিণপ্রাপ্ত কমমীরা কযৌন হ়েরাবন ও বনপবীডন্নর অবভন্যাগসমহূ রদন্ত করন্ি।

নবথিুবতি  

• বকভান্ি অবভন্যাগ পদ্ধবর সাোন্না িা বরবর করা হন়্েবছল রার একটি করকি্ম  িা নবে রািন্র হন্ি, 
(কয বভবতিন্র বসদ্ধান্ত কনও়ো হন়্েবছল কসটিসহ), সি অবভন্যাগই বরবর করা হন়্েবছল, বকভান্ি সাডা 
কদও়ো হন়্েবছল এিং ককান সম়েসবীমার মন্ধ্য রা হন়্েবছল। অবভন্যাগগনু্লা সম্বক্ম র রে্য কগাপন রািা, 
রে্য সরুষিা নবীবরগবুল কন্ঠারভান্ি কমন্ন চলা এিং কস রে্যটি যরষিণ প্রন়্োেন রধুমুাত্র ররষিণ পয্মন্ত 
সংরষিণ ইর্যাবদ বিষন্য যত্নিান হন্র হন্ি।

অবিন্্াগকারীর বনরাপতিা   
• কান্ের ধরণ বনধ্মারন্ণর আন্গ েনন্গাষ্বীর সামাবেক কাঠন্মান্র ষিমরার গবরবিবধ বনণ্ম়ে করা 
প্রন়্োেন। ি়েস্, নারবী, বরর,ু প্রবরিন্বী এিং প্রাবন্তক েনগন্ণর বিন্রষ চাবহদার প্রবর কি়োল রািন্র 
হন্ি যান্র অবভন্যাগ ি্যিস্াপনার কাঠান্মা কায্মকরবী হ়ে।

 

• প্রবরষ্ান্নর মন্ধ্য কার বক ধরন্নর রে্য োনন্র হন্ি রা বনধ্মারন্ণ যত্নিান হন্র হন্ি। বিন্রষর 
কযৌন বনপবীডন্নর প্রবর সামাবেক মন্নাভাি এিং সবর্যকান্রর বিপদ যা বনয্মাবরর নারবী এিং বরর ু
অপরাধবীন্দর এিং রান্দর বনন্ের পবরিান্রর কাছ কেন্ক কপন্র পান্র, এটি বনবচির করা প্রন়্োেন 
কয রান্দর অবভন্যাগটি কগাপনবী়েভান্ি সমাধান হন্ি এিং রান্দর আশ্বস্ত করন্র হন্ি কয রারা 
প্রবরন্রাধপরা়েন ককান বিপন্দর মনু্িামবুি হন্ি না। কমমীন্দর মান্ঝ যারা পবরকল্পনার বিবভন্ন বদক িা 
সহকমমীন্দর আচরণ বিষ়েটি কদন্িন রাঁন্দর বনরাপতিা বনবচিন্র একটি রে্য কগাপন সরক্ম  ি্যিস্া নবীবর 
কনও়ো উবচর।



21মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক

প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমূি মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• অবভন্যাগ প্রবক্র়োর েন্য বনবদ্মট্ নবীবর, িান্েট এিং পদ্ধবর বক আন্ছ? 

• এই অবভন্যাগ ি্যিস্াপনা সংক্রান্ত প্রবরষ্ান্নর নবীবর ও পদ্ধবর প্রসন্ঙ্ সকল কম্মচারবীর বক সাধারণ ধারণা এিং প্রবরষিণ আন্ছ?
• সংস্ার অবভন্যাগ ি্যিস্াপনার নবীবরন্র কযৌন হ়েরাবন ও বনপবীডন অন্তভু্মতি?
• কযৌন হ়েরাবন ও বনপবীডন প্রবরন্রান্ধ প্রবরষ্ান্নর গহ্বীর নবীবর ও প্রবরশ্রুবর বক আক্রান্ত ি্যবতিন্দর সান্ে পরামর্ম কন্র কন়ো হন়্েন্ছ?
• অবভন্যাগসমহূ সমাধান্ন অপারগ হন্ল রা বক সম়োনযুা়েবী যোযে প্রবরষ্ান্ন পাঠান্নার সপুাবরর করা হ়ে?

৫.৪. দনু্ ্্মাগকিবলে 
জনন্গাষ্ী ও জনগন্ণর 
জনট্ অবিন্্াগ বনষ্পবতি 
প্রবরিয়া নবথিদ্ করা এিং 
চলমান রাো। প্রবরিয়াটির 
আওোয় কম্মসবূচ 
িাস্তিায়ন, ছ্ৌন অনাচার 
ও ছরাষণ এিং ক্ষমোর 
অনট্ানট্ অপিট্িিার 
অন্তিু্ম তি থাকা উবচৎ। 

অবিন্্াগ প্রবরিয়া পদ্বে 

• ‘মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান’ কমন্ন চলা প্রবরষ্ানন্ক এর কম্মচারবী এিং এর কভাতিান্দর 
অবভন্যান্গর সনু্যাগ বনবচির করা প্রন়্োেন। এই ধরন্নর অবভন্যাগ প্রবরষ্ান্নর কায্মকাবররা িব্দ্ধন্র 
সহা়েক হন্র পান্র। কারণ এই অবভন্যাগসমহূ একটি কায্মক্রম িাস্তিা়েন্নর প্রভাি এিং যে্মাে্মরা, 
সম্াি্য ঝঁুবক ও বিপদাপন্নরা এিং কয কসিাসমহূ প্রদান করা হন়্েন্ছ রান্র েনগণ করটুকু সন্তুট্ 
বচবনির করন্র পান্র। 

• কম্মচারবী এিং েনগন্ণর কান্ছ অবভন্যান্গর সম্ূণ্ম প্রবক্র়ো স্পট্ভান্ি ি্যািা করা প্রন়্োেন, বিন্রষ 
কন্র সংন্িদনরবীল (কযমনঃ দনূমীবর, কযৌন হ়েরাবন ও বনপবীডন, অরবুচকর ি্যিহার িা অসররা) এিং 
সংন্িদনরবীল ন়ে এমন রে্য (কযমনঃ বনি্মাচন্নর মানদন্ডের সষুু্ ি্যিহান্র সমস্যার উদ্ভি) ি্যিস্াপনা 
সম্ন্ক্ম  রাঁন্দর অিগর োকা গরুতু্বপূণ্ম।

• প্রবরষ্ান্নর বনন্দ্ম বরকা়ে বক ধরন্ণর অবভন্যাগ সংস্ার আওরাধবীন এিং ককানগনু্লা কিন এিং বকভান্ি 
অন্য কসিামলূক সংস্া়ে পাঠান্র হন্ি রা উন্লেে োকন্র হন্ি। প্রবরষ্ান্নর ভূবমকা, দাব়েত্ব এিং সম্মর 
সম়েসচূবী স্পট্ভান্ি উন্লেি োকন্র হন্ি। অবভন্যাগ প্রবক্র়োর মন্ধ্য আপবীল করার অবধকারও প্রবরবষ্র 
করন্র হন্ি।

• অবভন্যাগ ি্যিস্ার উপর যিন অন্যান্য সংস্ার সান্ে কাে করার সম্ািনা োন্ক কসন্ষিন্ত্র বনবদ্মট্ স্ান, 
কষিত্র বিন্িচনা়ে আনন্র হন্ি যান্র সম্প্রদা়ে এিং কমমীন্দর েন্য কম বিভ্াবন্তকর হন্র পান্র।

ছ্ৌন িয়রাবন ও বনপীডন
• প্রবরষ্ান এিং প্রবরষ্ান্নর উচ্চ পয্মান়্ের ি্যিস্াপনা কযৌন হ়েরাবন ও বনপবীডন সংক্রান্ত অবভন্যাগ প্রবক্র়ো 
ও পদ্ধবর সরুবষির, স্বচ্, প্রন্িরন্যাগ্য এিং কগাপনবী়ে রািন্র দা়েিদ্ধ োকন্ি। অন্যান্য সহন্যাগবী সংস্ার 
সান্ে এ বিন্রষ কষিন্ত্র অে্মাৎ কযৌন হ়েরাবন ও বনপবীডন বিষন়্ে রদন্ন্ত বনবদ্মট্ বিিব্রসহ কায্মপ্রবক্র়ো একটি 
চুবতির মাধ্যন্ম িবণ্মর হন্র হন্ি। 

৫.৫. অবিন্্াগগুন্লা 
গুরুন্ত্বর সন্গি গ্রিণ এিং 
বনি্মাবরে নীবে ও প্রবরিয়া 
অনসুরণ কন্র বনষ্পবতি 
করার প্রাবেষ্াবনক 
সংসৃ্বে থাকা।

সাংগঠবনক সংসৃ্বে 

• েনগন্ণর প্রবর প্রবরষ্ান্নর দাব়েত্ব ও আচরণবিবধ এিং নারবী, বরর ুএিং প্রবরিন্বী ি্যবতিন্দর মন্রা 
সম্াি্য বিপদাপন্ন দলগনু্লান্ক বকভান্ি রষিা করন্ি এই সম্বক্ম র নবীবরমালাসমহূ সকল কমমীন্দর মন্ধ্য 
ভালভান্ি প্রকার করন্র হন্ি। 

• উচ্চ পদস্ কম্মকর্ম া এিং ি্যিস্াপকরা প্রবরষ্ান্ন কম্মচাবর, অংরবীদার, কস্বচ্ান্সিক এিং আক্রান্ত 
েনন্গাষ্বীর মান্ঝ পারস্পবরক শ্রদ্ধা ও সম্প্রবীবরর পবরন্ির সব্ট্ন্র উন্দ্যাগবী হন্ি। কবমউবনটির মন্ধ্য 
একটি অবভন্যাগ ি্যিস্াপনার িাস্তিা়েন্ন রান্দর সহন্যাবগরা গরুতু্বপূণ্ম উপাদান।

• কগাপনবী়েরা, স্বাধবীনরা, শ্রদ্ধা িোন়্ে প্রবরষ্ান্ন আনষু্াবনক রদন্ত প্রবক্র়ো োকন্র হন্ি। রদন্ত অির্যই 
বিস্তাবরর, সম়োনিুরমী এিং কপরাদারবীভান্ি হন্র হন্ি এিং কস সান্ে আইবন মানদডেসমহূ এিং স্ানবী়ে 
শ্রম আইন্নর বিবভন্ন পবরমাপক অনযুা়েবী রদন্ত প্রবক্র়ো বনবচির করন্র হন্ি। রদন্ত এিং কমমীন্দর 
অসদাচরণ সামাল কদ়োর েন্য মন্নানবীর পবরচালকন্দর  বিন্রষজ্ পরামর্ম িা প্রবরষিণ গ্রহন্নর সনু্যাগ 
োকা উবচর। 

• কমমীন্দর অবভন্যাগ কমাকান্িলা করার েন্য একটি অবভন্যাগ প্রবক্র়ো এিং সরক্ম  ি্যিস্ানবীবর হও়ো 
উবচর।

• অবভন্যাগগবুল বকভান্ি পবরচালনা  এিং কমাকান্িলা করন্ি (এন্ক অপন্রর বিরনু্দ্ধ সহ) কস বিষন়্ে 
অন্য অংরবীদারন্দর সম্মর হও়ো উবচর।

প্রাবরষ্াবনক দােবীত্বসমহূ বনন্দ্ম বরকা
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অবেবরতি বনন্দ্ম বরকার জনট্ বকেু বলংক

Danish Refugee Council (2008) ‘Complaints Mechanism Handbook’: 

http://www.alnap.org/resource/8762

IASC Task force on PSEA (2009) ‘Guidelines on Setting Up a Community Based Complaints Mechanism Regarding Sexual Exploitation 
and Abuse by UN and non-UN Personnel’:  

www.pseataskforce.org/uploads/tools/1351822689.pdf

Save the Children (2013) ‘Putting Accountability into Practice’: 

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/programme-accountability-guidance-pack-save-children-resource

৫.৬. ছ্ৌন অনাচার ও 
অপিট্িিার প্রবেন্রান্ি 
প্রাবেষ্াবনক প্রবেশ্রুবেসি 
মানবিক কম্মকান্ডে 
বনন্য়াবজে কমমীন্দর 
প্রেট্াবরে আচরণ সম্পন্ক্ম  
দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ী ও 
জনগণ পণূ্ম সন্চেন।

কমমীন্দর িট্িিার ও আচরণবিবি 

• কয প্রবরষ্ানসমহূ এই প্রবরশ্রুবর পূরন্ণ কাে করন্ছ রান্দর বসবন়ের ি্যিস্াপনা কর্্মক প্রচাবরর এিং 
অননু্মাবদর একটি কমমী আচরণবিবধ োকা উবচর । 

• কমমী ও অংরবীদারন্দর মান্ঝ একটি বরর ুসরুষিা নবীবরর প্রন়্োগ ও আচরন্ণর প্রর্যাবরর মান বন়েন্ত্রন্ণ 
প্রবরষিণ প্রদান করা প্রন়্োেন।

• কমমীরা আচরণবিবধ লঙ্ঘন্নর সম্াি্য প্রভাি এিং ফলাফল সম্ন্ক্ম  োনন্ি। (প্রবরশ্রুবর ৩ ও ৮ 
কদিনু)।

৫.৭. প্রবেষ্ান্নর 
আওোিবিিূ্ম ে 
অবিন্্াগগুন্লা সষুু্ 
পদ্বেন্ে সংবলিষ্ কেৃ্ম পন্ক্ষর 
কান্ে ছপ্ররণ।

সনু্্াগ ও ছরফান্রল
• অবভন্যাগ করা িা অপি্যিহান্রর অবভন্যাগগবুল পবরচালনা করার েন্য কমমীন্দর সন্চরন হন্র হন্ি। 
কিআইবন কায্মক্রম িা কযিান্ন আন্তে্ম াবরক আইন ভাঙ্া হন়্েন্ছ, কসন্ষিন্ত্র উপযতুি কর্্ম পন্ষির সান্ে 
কযাগান্যান্গর প্রন়্োেন হন্ি।

আন্রা রন্ে্যর েন্য CHS এলান়্েন্স ওন়্েিসাইট কদিনু: http://chsalliance.org/resources
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প্রবেশ্রুবে ৬
দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ 
সমববির (coordinated) এিং সম্ূরক 
(complimentary) সহা়েরা পান্িন।

গুণগর বিবরট্্য 
মানবিক সহা়েরা সমববির 
এিং সম্ূরক।

8 a
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5 6

1 2 3

এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
পয্মাপ্ত পবরমান্ণ বিস্্তর কায্মক্রম এিং সম়োনযুা়েবী, কায্মকর মানবিক সাডাদান কান্ে প্রন়্োেন সমববির পদন্ষিপ গ্রহণ। শ্রম ও দাব়েত্বসমনূ্হর 
িন্টন এিং কায্মক্রম পবরবধ এিং গণুগর মান্নর রাটবরগনু্লা বচবনির করন্র একটি সমববির প্রবক্র়ো প্রন়্োেন কযমন; ক্াস্ার পদ্ধবর 
(cluster system)। প্রন্চট্াসমহূন্র পনুরািব্তি এিং সম্দগবুলর অপচ়ে করান্ধ এটি গরুতু্বপূণ্ম। কযৌে পবরকল্পনা, একবীভূর কম্মসচূবী এিং বিবভন্ন 
কস্কন্হাল্ারন্দর মান্ঝ রে্য ও জ্ান আদান প্রদান প্রবরষ্ানসমনূ্হর ঝঁুবক ি্যিস্াপনার দষিরা িব্দ্ধ ও সাডাদান কান্ের প্রভাি উন্ন়েন্ন বনচি়েরা 
প্রদান কন্র। 

মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

৬.১. বিবিন্ন 
ছটেকন্িাল্ান্রর  িূবমকা, 
দাবয়ত্ব, সক্ষমো এিং 
বোথ্মসমিূ বচবনিে করা।৩ 

ছিসরকাবর োন্ের সান্থ কা ্্মরিম
• কিসরকাবর িার মানবিক সাডাদানকারবী প্রবরষ্ানগনু্লা েন্য সম্দ, িাবণবে্যক দষিরা, সম্ূরক জ্ান 
ও অবভজ্রা বনন়্ে আন্স। ননূ্যরম পয্মান়্ের হন্লও পনুরািব্তি এডান্র এিং মানবিক কান্ের ভাল 
অনরুবীলন িাডান্র রন্ে্যর আদান-প্রদান প্রন়্োেন। কিসরকাবর প্রবরষ্ান্নর সান্ে অংরবীদাবরন্ত্বর সম়ে 
দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর সসু্পট্ সফুল বনবচির করন্র হন্ি, এটাও মানন্র হন্ি কয, কিসরকাবর 
প্রবরষ্ান্নর বনেস্ব বকছু অবরবরতি উন্দির্য োকন্র পান্র। 

সামবরক িাবিনীর সান্থ কা ্্মরিম 

• সামবরক িাবহনবী বনরাপতিা, সরিরাহ, পবরিহন এিং কযাগান্যাগ ি্যিস্াসহ সবুনবদ্মট্ দষিরা ও সম্দ বনন়্ে 
আন্স। যাই কহাক, কসনািাবহনবীর সান্ে কযন্কান্না সমবম্বর কাে মানবিক সংস্াগনু্লার কনর্ন্ত্ব এিং অননু্মাবদর 
বনন্দ্মবরকা অনযুা়েবী হও়ো উবচৎ। বকছু প্রবরষ্ান কম্মসচূবীর কায্মকাবররা বনবচির করন্র একটি ন্ূযনরম 
সংলাপ করন্ি (কযমনঃ সাধারণ কায্মক্রন্মর রে্য আদান-প্রদান), আর বকছু প্রবরষ্ান রবতিরালবী সংন্যাগ 
স্াপন করন্ি (কযমনঃ সামবরক সম্দ ি্যিহার)। 

• সিন্ষিন্ত্র মানিাবধকার সংগঠনগনু্লা সামবরক িা রােননবরক এন্েডো কেন্ক সবুনবদ্মট্ দরূত্ব িো়ে রািন্ি 
ককননা এন্র সংস্াগনু্লার বনরন্পষিরা, স্বারন্ত্র্যরা, বিশ্বাসন্যাগ্যরা, বনরাপতিা এিং সংবলেট্ েনগন্ণর 
প্রন্িরাবধকান্র বিঘ্ন রটন্র পান্র।

কম্মদক্ষো সচূক
১. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী ও েনগণ সাডাদান কান্ে পনুরািব্তি (overlaps) িা রাটবর বচবনির করন্র পান্রনা।
২. সাডাদানকারবী প্রবরষ্ানগনু্লা আনষু্াবনক ও অনানষু্াবনক সমববির প্রবক্র়োর মাধ্যন্ম প্রন়্োেনবী়ে রন্ে্যর আদান-প্রদান কন্র।
৩. প্রবরষ্ানগনু্লা চাবহদা বনরপূণ, মানবিক সহা়েরা প্রদান এিং কায্মক্রম িাস্তিা়েন মবনটবরং িা পবরিবীষিণ কান্ে সমবি়ে কন্র।

মলূ কা ্্মািলীগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• সংকন্টর সম়ে সম়েমর প্রবরষ্ান্নর দষিরা, সম্দ, এলাকা এিং কান্ের কষিত্রগবুল সম্ন্ক্ম  রে্য বক অন্যন্দর সান্ে আদান প্রদান করা 

হ়ে?
• স্ানবী়ে ও োরবী়ে কর্্ম পষিসহ অন্যান্য প্রবরষ্ানসমনূ্হর দষিরা, সম্দ, এলাকা এিং কান্ের কষিত্র সংক্রান্ত রে্য বক সহেলভ্য ও 

ি্যিহৃর?
• বিদ্যমান সমবি়ে কাঠান্মা বক বচবনির ও অননু্মাবদর?
• প্রকল্প গঠন, পবরকল্পনা ও িাস্তিা়েন্নর পূন্ি্ম অন্যান্য প্রবরষ্ান এিং কর্্ম পন্ষির কায্মক্রমগনু্লা বক বিন্িচনা করা হন়্েন্ছ?
• কায্মক্রন্মর রাটবরগনু্লা বক বচবনির এিং কমটান্না হন়্েন্ছ?

৩ এর সন্ঙ্ আরও আন্ছ স্ানবী়ে গণ্যমান্য ি্যবতিিগ্ম, মানবিক সংস্াসমূহ, স্ানবী়ে কর্্ম পষি, ি্যবতিমাবলকানাধবীন প্রবরষ্ান এিং সংবলেট্ অন্যান্যরা।



24মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক

৬.২. স্ানীয় ও জােীয় 
কেৃ্ম পক্ষ  এিং অনট্ানট্ 
মানবিক সিায়োকারী 
প্রবেষ্ান্নর মানবিক 
সিায়ো কা ্্মরিন্ম সম্পরূক 
িূবমকা বনবচিে করা।

সম্পরূক সিায়ো 
• মানবিক সাডাদানকারবী সংস্াগনু্লার একটি গরুতু্বপূণ্ম ভূবমকা হন্চ্ রান্্রের সাডাদান কাে ও সমবিন়্ে 
সমে্মন কযাগান্না।

 

• স্ানবী়ে সংগঠন এিং সরুবীল সমান্ের স্ানবী়ে পবরবস্বর সম্ন্ক্ম  ভান্লা জ্ান ও অবভজ্রা োকন্লও 
দনু্য্মান্গর প্রভাি কমাকান্িলা়ে রানঁ্দর বনন্েন্দর পনু:প্রবরষ্া়ে সাহান্য্যর প্রন়্োেন হন্র পান্র। 

• যবদ সম্দ ও উপকরণ ভাগাভাবগ করার সনু্যাগ ও সহন্যাবগরার পবরন্ির োন্ক রাহন্ল বিবভন্ন 
লষি্য এিং অবভজ্রা বনন়্ে কম্মরর মানবিক সংস্া, দারান্গাষ্বী, আশ্র়েদানকারবী সরকার ও েনন্গাষ্বী 
দষিরাগনু্লার পবরপূণ্ম ি্যিহার সম্ি হন্ি। উদাহরনস্বরপূ; কযৌে চাবহদা বনরপূণ, প্রবরষিণ ও মলূ্যা়েন 
প্রবরষ্ানগনু্লার মান্ঝ বিভােন দরূবীকরণ ও সসুংিদ্ধ ককৌরল বনবচির কন্র (আন্রা বিস্তাবরর োনার 
েন্য পরিরমী বনন্দ্ম বরকা কদিনু)।

৬.৩. মানবিক সিায়ো-
সংরিান্ত সংবলিষ্ প্রবেষ্ান 
এিং অনট্ানট্ সংস্ার 
অংরগ্রিন্ণর মািট্ন্ম 
দনু্ ্্মাগকিবলে জনন্গাষ্ীর 
মানবিক চাবিদা পরূণ এিং 
িৃিৎ পবরসন্র মানবিক 
সিায়ো প্রদান।

সমবিয়কারী পবরষদসমূি 

• সমবি়েন্ক বন়েবমর উদ্দু্ধ করন্র হন্ি, সমবি়ে প্রবক্র়ো রধুমুাত্র আন্তে্ম াবরক সংস্াগনু্লার েন্য হন্ল স্ানবী়ে 
কমমীরা অংরগ্রহন্ণ অনৎুসাবহর হন্ি। সভার বনধ্মাবরর স্ান িা ি্যিহৃর ভাষাও স্ানবী়েন্দর অংরগ্রহন্ণ 
িাধঁা হন়্ে দাডঁান্র পান্র। স্ানবী়ে ও োরবী়ে প্রবক্র়োসমহু  এিং একটি প্রবরন্িদন প্রদান ি্যিস্া গন্ড 
করালা প্রন়্োেন। দনু্য্মাগপূি্ম এধরন্ণর সমবি়ে প্রবক্র়ো়ে অংরগ্রহন সম্ক্ম  প্রবরষ্া এিং সাডাদান কান্ে 
সমম্ব়ে িব্দ্ধন্র সহা়েক।

• কযিান্ন সমান্তরাল সমবি়ে কাঠান্মাগনু্লা প্রন়্োেন কসিান্ন সংস্াগনু্লার মান্ঝ দবীর্মন্ম়োবদ সংন্যাগ স্াপন 
বিষন়্ে সসু্পট্ ককৌরল োকন্র হন্ি। েরবুর অিস্া়ে সমম্বন়্ের েন্য ক্াস্ার পদ্ধবর একটি স্ববীক্বর 
প্রবক্র়ো হন্লও রা রা্রেবী়ে কম্মপদ্ধবরগনু্লা সমবিন়্েও সহা়েক হন্র হন্ি।

•  বিবচ্ন্নভান্ি কাে করার কচন়্ে বিবভন্ন কসক্টন্রর একসান্ে সভা-বিঠন্কর মাধ্যন্ম সামবগ্রকভান্ি েনগন্ণর 
চাবহদা কমটান্না সম্ি (কযমনঃ পাবন সরিরাহ, প়ে:বনষ্ারন, স্বাস্্যবিবধ,  আিাসন এিং মন্না-
সামাবেক  চাবহদা পারস্পবরকভান্ি সংযতুি)। 

• সমম্বন়্ের কষিন্ত্র অংরগ্রহনকারবী প্রবরষ্ান্নর প্রবরশ্রুবর সমম্ব়ে প্রবক্র়োর গণুগর মানন্ক প্রভাবির করন্ি। 
সমম্ব়েকারবী কনর্িন্্ন্দর দাব়েত্ব হন্চ্ আন়্োবের বিবভন্ন সভা এিং প্রচাবরর রে্য কযন ফলপ্রস,ূ কায্মকরবী 
এিং ফলাফল-বভবতিক হ়ে। সমবি়েক কবমটি কায্মক্রম ও প্রবরশ্রুবরর সনু্যাগ বনধ্মারন্ণর পারাপাবর অন্যান্য 
সমবি়েক সংস্াগবুলর সান্ে কান্ের পনুরািব্তি কযন না হ়ে (কযমন, েিািবদবহরা, কেডোর (নারবী-পরুষু 
সম্ক্ম) এিং সরুষিা সম্বক্ম র) এিং বকভান্ি এটি পবরচাবলর হন্ি বনধ্মারণ করন্ি। 

• পারস্পবরক েিািবদবহরা রষিা কন্র বমন্লবমন্র কাে করন্র পারন্ল কান্ের িাস্তিা়েন মান  ও 
নবীবরমালা অনযুা়েবী কম্মসচূবী িাস্তিা়েন লষি্য অে্ম ন করা সম্ি। সংবলেট্ প্রবরষ্ানগনু্লান্ক এই কো 
িার িার মন্ন কবরন়্ে কদ়ো দরকার কয, রধুমুাত্র কটকবনক্যাল িা কাবরগবর মান ন়ে িরং মানবিক 
কম্মকান্ডের মলূ আদ্মরমান (CHS) রষিা কন্র কম্মসচূবী িাস্তিা়েন করন্ল যোযে লষি্য অে্ম ন সম্ি 
হন্ি। মানবিক কম্মকান্ডের মলূ আদ্মরমান (CHS) আন্লান্ক মবনটবরং িা পবরিবীষিণ এিং মলূ্যা়েন্নর 
কাে বিন্যস্ত করন্র হন্ি। 

৬.৪. ্থান্পা্তুি 
ছ্াগান্্াগ মািট্ম 
িট্িিার কন্র সিন্্াগী 
প্রবেষ্ান, সমবিয়কারী 
ছগাষ্ী, এিং অনট্ানট্ 
প্রাসবগিক প্রবেষ্ান্নর সন্গি 
প্রন্য়াজনীয় েথট্ বিবনময়।  

েন্থট্র আদান-প্রদান 

• বিবভন্ন কস্কন্হাল্ার এিং বিবভন্ন সমম্ব়ে প্রবক্র়োর মন্ধ্য রন্ে্যর (অে্মসংক্রান্ত রে্য সহ) আদান-প্রদান 
অসামঞ্জস্যরা িা পনুরািব্তি রুন্ল ধরন্র পান্র।

• স্ানবী়ে বিঠকগনু্লান্র এিং অন্যান্য কযাগান্যান্গ আঞ্চবলক ভাষার ি্যিহার গরুতু্বপূণ্ম এিং  স্ানবী়ে 
কস্কন্হাল্াররা যান্র অংরগ্রহণ করন্র পান্র কসেন্য কযাগান্যাগ প্রবরিন্করাগনু্লা বচবনির করা 
প্রন়্োেন।  

• অন্যান্য অংরগ্রহণকারবী যারা একই ভাষা়ে কো িন্লন না রিন রান্দর সান্ে স্পট্ভান্ি কো িলন্র 
হন্ি এিং ভাষারবীবরর ঝান্মলা এডান্র যত্নিান হন্র হন্ি। প্রন়্োেন্ন অনিুাদন্কর সাহায্য কন়ো কযন্র 
পান্র।

4 কযিান্ন ককান্না কর্্মপষি বিিাদমান একটি পষি, কসিান্ন মানবিক সহা়েরাকারবীন্দর উবচৎ বিপদগ্রস্ত সমাে ও 
েনগন্ণর স্বাে্মন্ক প্রাধান্য বদন়্ে বসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবক্র়ো়ে বনন্েন্দর বিচারন্িাধ ি্যিহার করা।
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প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমূি মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• অন্যান্য প্রবরষ্ান্নর সান্ে সমম্বন়্ের মাধ্যন্ম কাে করার েন্য সাংগঠবনক নবীবরমালা এিং/অেিা ককৌরলগবুলর মন্ধ্য একটি স্পট্ ককান প্রবরশ্রুবর 
আন্ছ? 

• অংরবীদার সংস্া বনি্মাচন, সংন্যাগ ও সমবি়ে সংক্রান্ত ককান্না রর্ম িা িাছাই প্রবক্র়ো আন্ছ বক?
• আনষু্াবনক অংরবীদাবরন্ত্বর ি্যিস্া আন্ছ?
• অংরবীদাবরন্ত্বর চুবতিন্র প্রবরষ্ান্নর সম্াি্য দা়ে, প্রবরশ্রুবর এিং বকভান্ি প্রন্র্যকটি অংরবীদার সংগঠন মানবিকরার নবীবর মানন্র অিদান রািন্ি কস 
ভূবমকার কো উন্লেি আন্ছ বক?

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ বনন্দ্ম বরকা

৬.৫. মানবিক নীবের সন্গি 
আপস না কন্র, স্ানীয় ও 
জােীয় কেৃ্ম পন্ক্ষর সন্গি 
সিন্্াবগো ও সমবিয় 
সািন্নর লন্ক্ষট্ নীবেমালা 
ও ছকৌরলসমনূ্ির সসু্পষ্ 
প্রবেশ্রুবে।

সংন্্াগ ও সমবিয় প্রবেশ্রুবে 

• একটি সংস্া িা প্রবরষ্ান কযটি CHS কমন্ন চন্ল, রান্দর বনবচির করন্র হন্ি কয সমম্ব়ে ককৌরল রার 
প্রাবরষ্াবনক নবীবর ও ককৌরলসমনূ্হর মন্ধ্য অন্তভূ্মতি করা হন়্েন্ছ।  বকভান্ি এটি অংরবীদারন্দর, স্ানবী়ে 
কর্্মপষি ও অন্যান্য মানবিক কসিাদানকারবী (এিং কযিান্ন প্রন্যাে্য, মানবিক কসিাদানকারবী প্রবরষ্ান ন়ে) 
কমমীন্দর সান্ে কান্ে বনযতুি োকন্ি প্রবরষ্ানন্ক এই বিষন়্ে একটি বিিব্র প্রদান করন্র হন্ি। 

• সংস্ার প্রবরবনবধন্দর বিবভন্ন বিঠন্ক পবরকল্পনা ও বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণ সঠিক রে্য, দষিরা, কর্্ম ন্ত্বর প্রন়্োগ 
বনবচির করা প্রন়্োেন। রাঁন্দর কায্মবিিরনবীন্র সমম্ব়ে দাব়েত্বািলবী সম্ন্ক্ম  স্পট্ভান্ি উন্লেি োকন্ি।

৬.৬. সিন্্াগী 
প্রবেষ্ান্নর সন্গি সসু্পষ্ ও 
সগিবেপণূ্ম চুবতির মািট্ন্ম 
কম্মকাডে পবরচালনা 
এিং প্রবেটি সিন্্াগী 
প্রবেষ্ান্নর লক্ষট্-উন্দেরট্, 
িািট্িািকো ও বেকীয়োর 
প্রবে সম্মান প্রদর্মন এিং 
োন্দর প্রবেিন্ধকো ও 
প্রবেশ্রুবেসমিূ অনিুািন। 

সিন্্াগীন্দর সান্থ কা ্্মরিম  

• স্ানবী়ে ও োরবী়ে সংস্ার উবচৎ অংরবীদাবরন্ত্ব একবীভূর কায্মক্রন্ম অংর কন়ো। অংরবীদাবরত্ব কায্মকর 
এিং েিািবদবহরা হন্র হন্ল প্রন্র্যকটি সংস্ার এন্ক অপন্রর প্রাবরষ্াবনক আন্দন্রর প্রবর একটি স্পট্ 
এিং পারস্পবরক সমন্ঝারা বভবতিক ভূবমকা ও দাব়েত্বািলবী োকা প্রন়্োেন। 

• অংরবীদারন্দর মন্ধ্য বিবভন্ন আন়্োেন, রো সঠিকভান্ি চুবতিমলূক ও সমন্ঝারার বভবতিন্র বসদ্ধান্ত গ্রহন 
এিং সম্ন্দর কযৌে ি্যিহার োকন্র পান্র।

 

• অবধকাংর কষিন্ত্র এসি সহন্যাগবী প্রবরষ্ান্নর স্বাধবীনভান্ি কান্ের প্র়োস, বনেস্ব বচন্তা ও উন্দির্য োন্ক। 
রারপরও কসিান্ন পারস্পবরক বরিন ও উন্ন়েন এিং অংরবীদাবরত্ব কেন্ক পারস্পবরক উন্নবরর েন্য 
সনু্যাগ োন্ক।  

অবেবরতি বনন্দ্ম বরকার জনট্ বকেু বলংক
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প্রবেশ্রুবে ৭
দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ উন্নররর 
কসিা প্রাবপ্ত প্রর্যারা করন্িন; কযন্হরু সংস্াগনু্লা  
কম্মঅবভজ্রা এিং েনগন্ণর মরামর েন্ক 
ক্রমাগর বরষিা গ্রহণ করন্ি।

গুণগর বিবরট্্য:
মানবিক সংস্াগুন্লা প্রবরবন়ের 
অবভজ্রা অেন এিং কায্মক্রমন্ক 
উন্নর কন্র।
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এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
েিািবদবহরা ও গণুগর মান বন়েন্ত্রন্ণর মলূ বভবতি হন্লা সাফল্য এিং ি্যে্মরা কেন্ক বরষিা কন়ো এিং এগনু্লান্ক বকছুটা পবরির্মন কন্র ির্মমান 
ও ভবিষ্যন্রর কান্ে প্রন়্োগ করা। প্রবরটি কপরাদার ি্যবতি এিং প্রবরষ্ান্নর মন্ধ্য করিার ও ক্রমাগর উন্নবরর একটি সংস্্বর োকা উবচর এিং 
এটি কায্মকাবররা ও দষিরা বনবচির করার মলূ বভবতি। কসিা গ্রহণকারবীন্দর সান্ে বন়েবমর কযাগান্যাগ রািন্র হন্ি ফন্ল ককান্না পবরির্মন এিং 
িাপ িাইন়্ে কন়োর প্রন়্োেন হন্ল রা রাডারাবড করা সম্ি হন্ি। অন্যান্য প্রবরষ্ান্নর সান্ে সমবি়েও বরষিা িা জ্ান িব্দ্ধন্র সাহায্য করন্ি।

মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

৭.১ পিূ্ম –অবিজ্ঞো 
এিং বরেন্নর বিবতিন্ে 
মানবিক সিায়ো কা ্্মরিম 
পবরকল্পনা করা।

অবিজ্ঞো ছথন্ক বরেন
• কম্মদষিরা, বরষিা এিং েিািবদবহরার েন্য বিবভন্ন ককৌরল ও পদ্ধবর প্রন্যাে্য। সফলরার সান্ে সান্ে 
ি্যে্মরান্কও বরষিণবী়ে বহন্সন্ি কদিন্র হন্ি এিং প্রবরষ্ানগনু্লা অির্যই পূন্ি্মর কচন়্ে আন্রা বরিন্র পান্র। 

• কায্মকর পবরিবীষিণ গণুগর এিং পবরমাণগর রে্য ি্যিহার কন্র, রে্যগনু্লান্ক বিবভন্ন বদক কেন্ক যাচাই 
করার েন্য বিবভন্ন পদ্ধবর অিলম্বন কন্র এিং সসুংগরভান্ি বলবির বিিরণ রান্ি। 

• রে্য ি্যিহান্রর উন্দির্য এিং রে্য ি্যিহারকারবীর সম্ন্ক্ম , কবী রে্য কনও়ো হন্ি এিং বকভান্ি উপস্াপন 
করা হন্ি রা স্পট্ করন্র হন্ি। কয রে্যসমহূ ি্যিহার িা পয্মান্লাবচর হন্ি না কস রে্যসমহূ যান্র কন়ো না 
হ়ে কসবদন্ক দব্ট্ বদন্র হন্ি। 

• পবরিবীষিণ পদ্ধবর যরটা সম্ি সহে এিং সংবলেট্ন্দর নাগান্লর মন্ধ্য োকা উবচর, রাছাডা রে্যগনু্লা সংবলেট্ 
কগাষ্বীগনু্লার েন্য প্রবরবনবধত্বমলূক হন্র হন্ি। 

• দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনগণ রান্দর বনন্েন্দর েবীিন্নর পবরির্মন আনার সন্ি্মাতিম বিচারক এিং এর েন্য 
পবরমাণগর পদ্ধবরগবুলর সান্ে কিালািবুল আন্লাচনা এিং অন্যান্য গণুগর অংরগ্রহণমলূক পদ্ধবরর ি্যিহান্র 
উৎসাবহর করন্র হন্ি। বরিনসমহূ েনন্গাষ্বীর সান্ে আদান প্রদান এিং আন্লাচনা করন্র হন্ি।

• একটি প্রকল্প যিন মলূ্যা়েন করা হ়ে রিন মরামর িা প্রবরবক্র়ো এিং অবভন্যাগ পদ্ধবর কেন্ক 
প্রাপ্ত রে্য পয্মান্লাচনা করা উবচর। একটি িাস্তিসম্মর এিং অননু্মাবদর কম্মপবরকল্পনা মলূ্যা়েন এিং 
পয্মান্লাচনা প্রস্তািসমহূ ফন্লাআপ করন্র সহন্যাবগরা করন্র পান্র।

কম্মদক্ষো সচূক
১. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী ও েনগণ সমন়্ের সান্ে সান্ে প্রাপ্ত সহা়েরা এিং সরুষিার কষিন্ত্র উন্নবরগনু্লা বচবনির করন্র পারা। 
২. ির্মমান সাডাদান কাে কেন্ক অবে্মর বরিন ফলাফল কেন্ক সহা়েরা এিং সরুষিা িাস্তিা়েন কম্মসবূচ উন্নবর করা।
৩. সহা়েরা এিং সরুষিা প্রদান্ন অন্যান্য সাডাদান কাে কেন্ক বরষিণবী়ে বিষ়েগনু্লা প্রবরফবলর হ়ে।

মলূ কা ্্মািবলগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা•
 একই ধরন্নর দনু্য্মান্গ সাডাদান কান্ের মলূ্যা়েন এিং পয্মান্লাচনাগনু্লা বক অন্যান্য সংবলেট্ প্রকল্প পবরকল্পনা়ে অন্তভু্মতি এিং আন্লাচনা 

করা হ়ে?
• পয্মন্িষিণ, মলূ্যা়েন, মরামর োনান্না এিং অবভন্যাগসমহূ পবরচালনা পদ্ধবরসমহূ বক প্রকল্প পবরকল্পনা এিং িাস্তিা়েন্ন ককান পবরির্মন 

এিং/অেিা ককান নরুনত্ব আনন্র কপন্রন্ছ বক?
• বরষিণবী়ে বিষ়েসমহূ বক বলবির আকান্র নবেিদ্ধ হ়ে?
• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং সংবলেট্ কস্কন্হাল্ারন্দর সান্ে বরষিণবী়ে বিষ়েগনু্লা আদান প্রদান িা আন্লাচনা করার েন্য ককান সবুনবদ্মট্ 

প্রবক্র়ো ি্যিহার করা হ়ে বক?
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৭.২ পবরিীক্ষণ, মলূট্ায়ন, 
মোমে এিং প্রাতি 
অবিন্্ান্গর বিবতিন্ে 
মানবিক সিায়ো 
কম্মকান্ডের নেুনত্ব আনা 
এিং বরক্ষণীয় ও িাস্তিায়ন 
পদ্বের উন্নয়ন।

নেুনত্ব
• সাম্প্রবরক সমন়্ে মানবিক সাডাদান্ন বকছু চ্যান্লন্ঞ্জর সমাধান্ন নরুন এিং সে্নরবীল ককৌরল, পদ্ধবর ও 
টুলস্ ি্যিহান্রর উপর গরুতু্ব কদ়ো হন্চ্। নরুন এিং সে্নরবীল ধারণা বিকান্রর েন্য সংস্ার প্রন়্োেন্ন 
রহবিন্লর ধারাগনু্লা সহেলভ্য করা হন়্েন্ছ, কযমন: স্যাবনন্টরন্নর েন্য নরুন প্রযবুতির ি্যিহার এিং 
নগদ অে্মবভবতিক প্রকল্প, অেিা আধবুনক সরঞ্জাম িা উপকরণ এিং মাধ্যন্মর ি্যিহার।

• দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনগণ সিসম়ে সমন়্ের পবরির্ম ন্নর সান্ে সে্নরবীল উপান়্ে বনন্েন্দর িাপ িাইন়্ে 
বনন়্েন্ছ। উদ্ভািন ও উন্ন়েন্নর আন্রা প্রবক্র়োগর পদ্ধবরর মন্ধ্য অন্তভু্মতি করার মাধ্যন্ম রাঁন্দর আন্রা 
সহন্যাবগরা প্রদান করা কযন্র পান্র।

৭.৩ দনু্ ্্মাগকিবলে 
জনন্গাষ্ী ও জনগণ এিং 
ছটেকন্িাল্ারন্দর মন্িট্ 
অিট্ন্তরীণ অবজ্ম ে মানবিক 
সিায়ো প্রবরিয়ার বরক্ষণীয় 
ও নেুনত্ব বিষয়ক েথট্ 
বিবনময়।

বরেনগুন্লা সমবিয় এিং বিবনময়
• স্বচ্রা এিং প্রকল্প কায্মকাবররার স্বান্ে্ম, মবনটবরং িা পবরিবীষিণ কেন্ক প্রাপ্ত রে্যসমহূ বন়েবমর ষিবরগ্রস্ত 
েনন্গাষ্বীর সান্ে বিবনম়ে ও আন্লাচনা করন্র হন্ি। েনগণ কর্্মক পবরচাবলর পবরিবীষিণ স্বচ্রা ও 
গণুগর মান উন্নর করন্র পান্র এিং রন্ে্য রাঁন্দর মাবলকানান্ক উৎসাবহর করন্র পান্র। 

• অন্যান্য প্রবরষ্ান এিং বরষিা প্রবরষ্ান্নর সান্ে সমববির বরষিা একটি কপরাদারবী আইনগর িাধ্যিাধকরা 
এটি সবীবমর সম্ন্দর সন্ি্মাচ্চ ি্যিহার সহ নরুন দব্ট্ভবঙ্ এিং ধারণার সান্ে পবরচ়ে কবরন়্ে কদ়ে। 
সমবি়ে একই কবমউবনটিন্র িার িার মলূ্যা়েন কান্ের ঝান্মলা কবমন়্ে আনন্রও সহন্যাবগরা কন্র। 

• বিবভন্ন প্রবরষ্ান্ন সঙ্বী বরিন পদ্ধবর ি্যিহৃর হন়্েন্ছ এিং সঠিক সমন়্ে অগ্রগবর বনরপূণ করা িা 
দনু্য্মাগ পরিরমী কান্ে এই পদ্ধবর গ্রহন করা কযন্র পান্র। 

• পবরিবীষিণ এিং মলূ্যা়েন্নর মাধ্যন্ম প্রাপ্ত রে্য বিন্লেষণ করা উবচর এিং বসদ্ধান্ত গ্রহন এিং রে্য 
বিবনমন়্ের সম়ে সংবষিপ্ত ও সহে ফরম্যান্ট িা পদ্ধবরন্র উপস্াপন করন্র হন্ি। সংবষিপ্ত সারসংন্ষিপ, 
বরিবফং কাগেপত্র, বমটিং িা চলবচ্চত্র এই প্রবক্র়োসমহূ রে্য এিং জ্ানন্ক অন্নক কিবর সনু্িাধ্য কন্র 
করান্ল।

 
প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমিূ মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• মলূ্যা়েন এিং বরিন্নর েন্য বক নবীবরমালা ও সম্দ রন়্েন্ছ? কমমীরা বক এই সম্ন্ক্ম  োন্ন?
• মানবিক সংকন্টর েন্য প্রন্যাে্য সবুনবদ্মট্ বনন্দ্ম বরকা সহ বরষিণবী়ে বিষ়েসমহূ নবেিদ্ধ এিং প্রচান্রর েন্য বিদ্যমান ককান বনন্দ্ম বরকা আন্ছ 
বক?

• কায্মক্রন্মর ধরন অনযুা়েবী বক বরষিণবী়ে বিষ়েসমহূ বচবনির ও নবেিদ্ধ করা হন়্েন্ছ? প্রবরষ্ান্নর বনন্েন্দর মন্ধ্য বক এই সম্ন্ক্ম  আন্লাচনা 
করা হন়্েন্ছ?

• প্রবরষ্ান বক বরষিণবী়ে এিং নরুনত্ব কফারান্মর সবক্র়ে সদস্য? এই কফারান্ম প্রবরষ্ান্নর ভূবমকা বক?

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ বনন্দ্ম বরকা

৭.৪ পনূ্ি্মর অবিজ্ঞো ছথন্ক 
প্রাতি মানবিক সিায়ো 
নীবেমালা বিষয়ক 
জ্ঞান, মলূট্ায়ন প্রবরিয়া 
ও বরেননীবে এিং ছসিা 
প্রদান ছকৌরল অনরুীলন্নর 
মািট্ন্ম উন্নে করা। 

মলূট্ায়ন প্রবরিয়া ও বরেননীবে 

• উন্নবরর েন্য প্রধান বরষিণবী়ে বিষ়েসমহূ ও কষিত্রগনু্লা সিসম়ে প্রবক্র়োগরভান্ি বচবনির করা যা়ে 
না। বরষিণবী়ে বিষ়েন্ক ররষিণ পয্মন্ত বরষিণবী়ে িলা যান্ি না যরষিণ না পয্মন্ত এইগনু্লা চলমান এিং 
সম্াি্য সাডাদান্ন ককান স্পট্ পবরির্মন আনন্র না পান্র। 

• একটি প্রবরষ্ান্নর বরিন চন্ক্র প্রবরষ্ান্নর কম্মদষিরা উন্ন়েন এিং পয্মান্লাচনা পবরকল্পনা রািন্ি যা 
হন্ি পবরমাপন্যাগ্য এিং উন্দির্যসচূক সম্ববলর। 

• প্রবরটি কমমী রান্দর কান্ের অগ্রগবর এিং পয্মন্িষিন্ণর সান্ে রাঁন্দর দাব়েত্ব িঝুন্ি। এছাডা বরিন 
কবীভান্ি রান্দর বনন্েন্দর উন্ন়েন্ন কান্ে লাগান্ি কস সম্ন্ক্ম ও িঝুন্র হন্ি। 

৭.৫ অবিজ্ঞো ও জ্ঞান 
নবথিদ্ করার প্রবরিয়া 
আন্ে এিং এন্ে প্রবেষ্ান্নর 
সকন্লর অবিগমট্োর 
সনু্্াগ রন্য়ন্ে। 

জ্ঞান নবথিদ্ এিং প্রাবেষ্াবনক বরক্ষা 
• রে্য ি্যিস্াপনা অে্ম হন্লা রে্য সংগ্রহ, উন্ন়েন, আদান-প্রদান, সংরষিণ এিং প্রাবরষ্াবনক জ্ান ও 
বরষিার কান্ে ি্যিহার করা। প্রবরষ্াবনক বরষিার িাস্তি পবরির্মন হন্র হন্ি কযমন চাবহদা বনরপূন্ণর 
ককৌরলগবুল উন্ন়েন, িা  একটি দ্রুর এিং আন্রা সমববির সাডাদান বনবচির করার েন্য দল পনুগ্মঠন 
িা বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণর দাব়েত্বগবুল পবরষ্ারভান্ি ভাগ কন্র কদও়ো। 

• স্ানবী়ে জ্ান এিং সম্ক্ম  ধন্র রািন্র দবীর্মন্ম়োদবী োরবী়ে কমমী প্রন়্োেন।
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৭.৬ মানবিক সিায়ো 
কম্মকান্ডে বরেন ও নেুনত্ব 
আনয়ন্ন সমমনা ও 
মানবিক কম্মকান্ডে ্তুি 
অনট্ানট্ প্রবেষ্ান্নর মান্ঝ 
অিদান রাো।

সমমনা এিং অনট্ানট্ প্রবেষ্ান্নর কাে ছথন্ক বরেন 

• প্রবরষ্াবনক অনরুবীলন এিং িড পবরসন্র বরিন প্রবক্র়ো গন্ড রুলন্র অনরুবীলন্নর কনটও়োক্ম  ও 
কবমউবনটি সব্ট্ (একান্িবম়ো সহ) ও মাঠ পয্মান়্ে কান্ের অবভজ্রা এিং কাে পয্মান্লাচনার পর িা 
বরষিা কফারাম সহ সমমনা প্রবরষ্ান কেন্ক করিার সনু্যাগ গরুতু্বপূণ্ম ভূবমকা রািন্র পান্র। সঙ্বীন্দর সান্ে 
সফলরার পারাপাবর চ্যান্লঞ্জগনু্লাসহ বনন়্ে আন্লাচনা করন্ল মানবিক সাডাদানকারবী কমমী ঝঁুবকসমহূ 
বচবনির করন্র এিং ভবিষ্যন্র ভুলগবুল এবডন়্ে কযন্র সষিম হ়ে।

• পনু্রা বিভাগেনু্ড কয পবরমাণ রে্য-প্রমাণ এিং বরিনসমহূ রন়্েন্ছ রা কযন্কান স্বরন্ত্র্য প্রবরষ্ান্নর 
কান্ছ যা আন্ছ রার কেন্ক অন্নক কিবর এিং আন্রা একবত্রর বরিন কায্মক্রন্মর মাধ্যন্ম একটি বনবদ্মট্ 
মাত্রার অে্মননবরক উন্ন়েন সম্ি। এর মন্ধ্য একটি কোরান্লা ইবঙ্র রন়্েন্ছ কয সংগঠনগবুল একসন্ঙ্ 
বরিন এিং রে্য-প্রমাণসমহূ পয্মান্লাচনা কয ককান একক সংগঠন্নর মাধ্যন্ম করিার কচন়্ে সাংগঠবনক 
পবরির্ম ন্নর েন্য অনরুটক প্রদান্নর সম্ািনা কিবর।

আন্রা রন্ে্যর েন্য CHS এলান়্েন্স ওন়্েিসাইট কদিনু: http://chsalliance.org/resources
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প্রবেশ্রুবে ৮
দনু্য্মাগ কিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ কযাগ্য এিং 
সসুংগঠির কমমী ও কস্বচ্ান্সিবীন্দর বনকট কেন্ক 
রান্দর প্রন়্োেনবী়ে সহা়েরা পান্িন।

গুণগর বিবরট্্য: কমমীগণ যান্র 
কায্মকরভান্ি কাে করন্র পান্রন 
কসেন্য রান্দর সন্ঙ্ ন্যায্য ও 
সমরা বভবতিক আচরণ ও সহা়েরা 
করা।
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এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
প্রবরটি কমমীর কােই হন্লা কায্মকর সাডাদানপ্রদান এিং এটি ন়েটি প্রবরশ্রুবরর প্রন্র্যকটির বভবতি।কমমী এিং কস্বচ্ান্সিকন্দর বনন়্োগ, প্রবরষিণ 
এিং পবরচালনা করার কষিন্ত্র একটি প্রবরষ্ান্নর সষিমরা হন্লা মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান-এর মলূ অনগুর/বভবতি। একটি প্রবরষ্ান্নর 
এিং প্রকন্ল্পর িান্েট িা অে্মা়েন এিং িরন্চর িড একটি অংর কমমী সম্বক্ম র িরচ। যবদ প্রবরষ্ানগনু্লা ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীন্ক কায্মকরবী এিং 
ফলপ্রস ুসহন্যাবগরা করন্র চা়ে রন্ি কমমীন্দর বিবনন়্োন্গ সর্মকর্ম া অিলম্বন করন্র হন্ি।পনু্রা সংস্ার কমমীন্দর সান্ে কান্ের ককৌরল এিং 
কমমীন্দর সান্ে সম্বক্ম র দা়ে-দাব়েত্ব এই সিবকছু অন্যান্য আটটি প্রবরশ্রুবরন্রও আন্লাচনা করা হন়্েন্ছ।

মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

৮.১ মানবিক সিায়ো 
প্রদান্ন সংস্ার লক্ষট্-
উন্দেরট্ ও মলূট্ন্িাি এিং 
কম্মক্ষমো মান িজায় 
ছরন্ে কমমীর প্রাতি দাবয়ত্ব 
পালন। (বনন্দ্ম বরকা ৮.২ 
ছদেুন) 

কমমী এিং ছবেচ্ান্সিকিৃন্দ
• োরবী়ে, আন্তে্ম াবরক, স্া়েবী িা চুবতিবভবতিক অেিা কস্বচ্ান্সিক এিং পরামর্মক (কনসালন্টন্ট)সহ কযন্কান 
মন্নানবীর প্রবরবনবধ সকন্ল প্রবরষ্ান্নর কমমী বহন্সন্ি বিন্িবচর হন্ি। রন্ি কমমীন্দর বিবভন্ন ধরণ ও পদবি 
অনযুা়েবী কান্ের রর্ম ািলবী বভন্ন হন্র পান্র। 

• োরবী়ে কম্মসংস্ান আইন্ন একটি প্রবরষ্ান্নর প্রবরটি আলাদা আলাদা কমমীর অিস্ান সম্ন্ক্ম  বনন্দ্মরনা 
বদন়্েন্ছ। সকল কমমী রান্দর আইনগর এিং প্রাবরষ্াবনক অিস্ান সম্ন্ক্ম  অির্যই সন্চরন োকন্ি।

৮.২ কমমীগণ নীবেমালা 
ছমন্ন চন্লন এিং নীবেমালা 
ছমন্ন না চলন্ল কী িন্ে 
পান্র ছস সম্পন্ক্ম  োঁরা 
অিগে আন্েন।

প্রবেষ্ান্ন আন্দর, মলূট্ন্িাি এিংনীবেমালা ছমন্ন চলা
• কমমীরা প্রবরষ্ান্নর আইনবী সনু্যাগ, মলূ্যন্িাধ, দব্ট্ভবঙ্ এিং লষি্য ও উন্দির্য অনযুা়েবী কান্ের প্রর্যারা কন্র 
ফন্ল এই সম্ন্ক্ম  রান্দরন্ক আন্গ কেন্কই িবুঝন়্ে কদ়ো উবচর।প্রবরষ্ান্নর কান্ের ধরণ ও ি্যাপকরা কিাঝার 
পরও প্রবরটি কমমীর অির্যই রানঁ্দর সংবলেট্ ি্যিস্াপক বক ধরন্নর কম্মদষিরা আরা করন্ছন কসটি আন্লাচনা 
কন্র রারঁা বনন্েরা একটি কান্ের উন্দির্য ঠিক কন্র বনন্ি। 

• যরষিণ না পয্মন্ত প্রবরষ্ান নবীবরমালা়ে কমমীন্দর প্রন্িরাবধকার সহে করন্র না পান্র কমমীরা অির্যই 
সংবলেট্ নবীবরমালাসমহূ অনসুরণ করন্ি এিং রাঁরা যবদ এটি করন্র ি্যে্ম হ়ে রন্ি রা কমন্ন বনন্ি। 

• সি পবরবস্বরন্র প্রবরষ্ান্নর আন্দরািলবী, নবীবর এিং আচরণবিবধ সম্বক্ম র পবরবচবর এিং প্রবরষিণ 
প্রন্যাে্য (এমনবক দ্রুর পবরমান্পর সম়েও)।

কম্মদক্ষো সচূক:
১. নারবী এিং পরুষু কমমীরা রান্দর কাে করার েন্য প্রবরষ্ান কেন্ক সমে্মন পান্ি।
২. কমমীরা সন্তুবট্র সান্ে রান্দর কম্মদষিরার উন্দির্য পূরণ করন্ি।
৩. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগণ কমমীন্দর কান্য্মাপন্যাগবী বহন্সন্ি মলূ্যা়েন করন্ি (কযমন, রান্দর জ্ান, দষিরা, আচরণ এিং 

মন্নাভান্ির বভবতিন্র)।

ল কা ্্মািলীগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• নরুন কমমীন্দর েন্য প্রবরষ্ান্নর আন্দরািলবী ও মলূ্যন্িাধসমহূ বক রান্দর কান্ছ কিাধগম্য?
• কমমীন্দর কম্মদষিরা পবরচালনা, দিু্মল এিং ভাল কম্মদষিরা বক বচবনির?
• কমমীরা আচরণবিবধ িা এইধরন্নর ককান নবেন্র বক স্বাষির কন্রন্ছ? যবদ কন্র োন্ক রাহন্ল রারা বক এটি এিং অন্যান্য সংবলেট্ 

নবীবরগনু্লা যোযেভান্ি িঝুন্র সষিম?
• বনন্েন্দর প্রবরষ্ান্নর কমমী িা সহন্যাগবী প্রবরষ্ান্নর কমমীন্দর সম্ন্ক্ম  অবভন্যাগগনু্লা বক পাও়ো যা়ে? বকভান্ি রা পবরচালনা করা হ়ে? 

• কমমীন্দর বনন্েন্দর দাব়েত্ব পালন্ন দষিরা িাডান্নার েন্য কযসকল সহন্যাবগরা বিদ্যমান রা সম্্মন্ক বক কমমীরা োন্ন এিং যবদ কেন্ন 
োন্ক রাঁরা বক এগনু্লা ি্যিহার করন্ছ?



30মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক

৮.৩ কমমীরা োন্দর দাবয়ত্ব 
পালন্নর জনট্ প্রন্য়াজনীয় 
িট্বতিগে, প্র্বুতিগে 
ও িট্িস্াপনা দক্ষোর 
উন্নয়ন সািন ও িট্িিার 
কন্রন এিং  োরা জান্নন 
প্রবেষ্ান এ ছক্ষন্র্ োন্দরন্ক 
বক সিায়ো বদন্ে পান্র।

কম্মদক্ষো মান সমূি এিং সক্ষমো উন্নয়ন 

• ি্যিস্াপনা দষিরাসহ কমমী এিং রাঁন্দর বনন়্োগকর্ম ারা বনন্েন্দর দষিরার উন্ন়েন্নর েন্য এন্ক অপন্রর 
প্রবর েিািবদবহ োকন্ি। স্বচ্ উন্দির্য এিং কম্মদষিরা মানসমনূ্হর সহা়েরা়ে কমমীরা রান্দর ির্মমান 
কান্ের েন্য বক ধরন্নর দষিরা এিং জ্ান (এমনবক করানার দষিরাসহ) প্রন়্োেন রা িঝুন্র পারন্ি। 
কমমীরা অির্যই রান্দর উন্ন়েন্নর েন্য কয সনু্যাগ আন্ছ িা ভবিষ্যন্র আসন্ি কস সম্ন্ক্ম  অিবহর 
োকন্ি। অবভজ্রা, প্রবরষিণ, পরামর্ম িা ককাবচং ইর্যাবদর মাধ্যন্ম দষিরা িাডান্না কযন্র পান্র।

• একটি দনু্য্মান্গর প্রােবমক পয্মান়্ে, আনষু্াবনক কমমীন্দর উন্ন়েন্নর সনু্যাগ সবীবমর হন্র পান্র বকন্তু 
পবরচালকন্দর উবচর, কাে সম্ন্ক্ম  অন্তর পন্ষি একটি প্রবরষিণ প্রদান করা। 

• কমমীন্দর দষিরা ও জ্ান মলূ্যা়েন্নর েন্য রানঁ্দর কাে বন়েবমর পয্মন্িষিণ, কান্ের ফলাফল যাচাই, 
সরাসবর আন্লাচনা এিং রানঁ্দর সহকমমীন্দর সাষিাৎকার কনও়োসহ বিবভন্ন পদ্ধবর রন়্েন্ছ। বন়েবমর 
কম্মষিমরা মলূ্যা়েন পদ্ধবরর ফন্ল ি্যিস্াপকরা কমমীন্দর বক ধরন্নর সহা়েরা এিং প্রবরষিণ প্রন়্োেন রা 
বচবনির করন্র পারন্িন (নবীন্চ আরও বনন্দ্মবরকা বলঙ্ক কদিনু)।

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ মলূ্যা়েন্নর েন্য বনন্দ্ম বরকা
• প্রকন্ল্পর আকার ও সনু্যাগ অনযুা়েবী মানিসম্ন্দর প্রন়্োেনগনু্লার মলূ্যা়েন্নর েন্য পদ্ধবরগনু্লা বক আন্ছ? এটি বক মানিসম্দ বিভান্গর সান্ে 
সংন্যাবের?

• ভবিষ্যর কনর্ন্ত্বর চাবহদা এিং নরুন প্রবরভা বিকান্রর েন্য প্রবরষ্াবনক পবরকল্পনা়ে বক ককান বিধান রািা হন়্েন্ছ?
• প্রবরষ্ান্নর নবীবর এিং পদ্ধবরসমহূ বক স্ানবী়ে কম্মসংস্ান আইন্নর সান্ে বমল করন্ি করা হন়্েন্ছ এিং কমমীন্দর পবরচালনা়ে স্ববীক্র ভাল 
অনরুবীলনগনু্লা বক অনসুরণ কন্র? 

• প্রবরটি কমমীর বক রাঁন্দর সবুনবদ্মট্ দা়ে-দাব়েত্ব এিং উন্দির্যসহ আপন্িট িা হালনাগাদক্র কম্ম বিিরণ এিং উন্দির্য আন্ছ?
• কমমীন্দর পরুষ্্র করা এিং সবুিধাগনু্লা বক সষু্, স্বচ্ এিং ধারািাবহকভান্ি প্রন়্োগ করা হ়ে?
• কম্মষিমরা ি্যিস্াপনা এিং কমমী উন্ন়েন নবীবর ও পদ্ধবরগনু্লার পবরবচবর এিং হালনাগাদ রে্য িা নবে বক সকল কমমীন্দর প্রদান করা হ়ে? 

• সকল কমমী বক (এিং ঠিকাদার) আচরণবিবধন্র (যা কযৌন হ়েরাবন এিং অপি্যিহার প্রবরন্রাধ করন্ি) স্বাষির কন্রন্ছ এিং রান্দরন্ক বক 
আচরণবিবধ সম্ন্ক্ম  যোযে ধারণা কদও়ো হন়্েন্ছ?

• প্রবরষ্ান্নর বক বনবদ্মট্ এলাকা অনযুা়েবী বনরাপতিা নবীবরমালা ও বনন্দ্ম বরকা আন্ছ এিং কমমীরা বক এ সম্ন্ক্ম  োন্নন?

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ বনন্দ্ম বরকা

৮.৪ কম্মসচূী িাস্তিায়ন্ন 
প্রবেষ্ান্নর িট্িস্াপনা ও 
কমমী দক্ষো এিং সক্ষমো 
রন্য়ন্ে।

কমমী দক্ষো এিং সক্ষমো
• কমমী ি্যিস্াপনা পদ্ধবর বিবভন্ন প্রবরষ্ান এিং কপ্রষিাপন্টর উপর বনভ্ম র কন্র বকন্তু রা অির্য ভাল 
অভ্যান্স হও়ো উবচর। উধ্্মরন ি্যিস্াপন্কর সহা়েরা়ে ককৌরলগর পয্মান়্ে এগনু্লা বিন্িচনা কন্র 
পবরকল্পনা করা প্রন়্োেন। প্রবরষ্ান্নর স্বল্প এিং দবীর্মন্ম়োদবী লষি্য পূরন্ণ প্রবরষ্ান্ন এিং প্রকল্প 
পবরকল্পনা়ে কমমী দষিরার বিষন়্েটি মাো়ে রািন্র হন্ি যান্র সঠিক সমন়্ে সঠিক সহা়েরা প্রদান্ন 
সঠিক দষিরাসহ সঠিক কমমী আন্ছ এটি বনবচির করা যা়ে। 

• এর মান্ন এই ন়ে কয, প্রবরষ্ান রধুমুাত্র রিনই প্রকল্প হান্র বনন্ি যিন রারা ররুরু বদন্ক সকল 
সম্দ এিং অবভজ্ন্দর কান্ে লাগান্র পারন্ি এর পারাপাবর প্রবরষ্ান্নর িড পবরসন্র প্রস্তুবরও 
(পবরচালনা, মানিসম্দ, অে্ম এিং অন্যান্য কােসহ) গরুতু্বপূণ্ম।

• কযাগ্য কমমীন্দর চাবহদা বকভান্ি পূরণ করন্ি এই বিষন়্ে প্রবরষ্ান্নর আগাম পবরকল্পনা করা প্রন়্োেন। 
আভ্যন্তরবীণ বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণর দাব়েত্ব এিং কযাগান্যাগ পদ্ধবরর েন্য োরবী়ে পয্মান়্ের ভূবমকা এিং 
দাব়েত্বগবুলও সম্ন্ক্ম র ি্যাি্যা করা প্রন়্োেন।

• অবরমাত্রা়ে কমমী চন্ল যাও়ো কায্মক্রন্মর মান এিং ধারািাবহকরা কবমন়্ে আনন্র পান্র। এটি একেন 
কমমীর ি্যবতিগর দা়েিদ্ধরা এডান্র এিং কয এলাকা়ে কসিান্ন প্রবরষ্ান এিং কবমউবনটির মন্ধ্য বিশ্বাস 
িো়ে রািন্র ি্যে্ম হন্র পান্র। 

৮.৫ কমমীন্দর জনট্ 
সসু্পষ্, বেচ্, বিষমট্িীন 
কা ্্মপ্রণালী নীবেমালা-্া 
স্ানীয় রেম আইন্নর সান্থ 
সগিবেপণূ্ম ।

নীবেমালা এিং প্রবরিয়াসমূি 

• কমমী নবীবরমালা এিং প্রবক্র়োসমনূ্হর ধরণ এিং েটিলরা প্রবরটি সংস্ার আকার এিং কপ্রষিাপন্টর 
উপর বনভ্ম র করন্ি। রন্ি সাধারণ িা েটিল যাই কহাক, কমমীন্দর উবচর নবীবরমালা উন্ন়েন এিং 
পয্মান্লাচনা়ে অংরগ্রহণ করা এিং কযিান্ন সম্ি রাঁন্দর দব্ট্ভবঙ্ উপস্াপন করা। একটি কমমী ম্যান়ুোল 
নবীবরমালা়ে জ্ান ও পরামর্ম প্রদান্ন সহা়েরা কন্র।

• স্ানবী়ে শ্রম আইনগনু্লা অির্যই কিাধগম্য হন্র হন্ি এিং এগনু্লান্ক সম্মান বদন্র হন্ি, এিং প্রাবরষ্াবনক 
নবীবরমালা ও অনরুবীলন ি্যিস্াপনা ও কনর্ত্ব পয্মান়্ে োরবী়ে কমমীন্দর ভূবমকা উন্নবীর করন্ি যান্র 
সাডাদান কম্মসচূবীর ধারািাবহকরা, প্রাবরষ্াবনক কমধা এিং আরও কিবর কপ্রষিাপটবভবতিক কায্মকর 
সাডাদান কম্মসচূবী বনবচির করা যা়ে। 
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• কায্মকরবী সাডাদান অে্ম রধুমুাত্র এই ন়ে কয, দষি কমমী আন্ছ-একেন স্বরন্ত্রভান্ি বকভান্ি এটি 
পবরচালনা করন্িন রার উপরও বনভ্ম র কন্র। েররুবী পবরবস্বরর বিবভন্ন গন্িষনা কেন্ক কদিা কগন্ছ 
কায্মকর ি্যিস্াপনা, কাঠান্মা এিং পদ্ধবরগবুল যরটা গরুতু্বপূণ্ম রার কেন্কও কিবর গরুতু্বপূণ্ম কায্মকর 
সাডাদান্নর একেন কমমীর দষিরা। একটি মানসম্মর পবরচালনা (স্্যাডোি্ম  অপান্রটিং) পদ্ধবর 
প্রন়্োগ করার েন্য কমমীন্ক অির্যই প্রবরবষির হন্র হন্ি কারণ এটি প্রবরবনবধদন্লর উচ্চ স্তন্রর এিং 
দ্রুর প্রবরবক্র়োগবুলর েন্য অনমুবর কদ়ে। দ্রুর সাডাদান্নর েন্য মানসম্মর পবরচলনা পদ্ধবর বকভান্ি 
প্রন়্োগ করা হন্ি কস সম্ন্ক্ম  কমবীরা অির্যই প্রবরবষির হন্ি।

৮.৬ কমমীন্দর জনট্ কান্জর 
বিিরণ, উন্দেরট্ এিং 
মোমে প্রদান প্রবরিয়া 
রন্য়ন্ে -্ান্ে োন্দর 
করণীয় সম্পন্ক্ম  সষু্পষ্ 
িারণা থান্ক।

কমমী বনন্দ্ম রনা
• প্রন্র্যক কমমী কেন্ক বক আরা করা হন্চ্ কস সম্ন্ক্ম  কম্মবিিরণবীন্র সসু্পট্ ি্যাি্যা োকন্ি এিং এটি 
বন়েবমর হালনাগাদ করন্র হন্ি। এর সান্ে প্রন্র্যক কমমী বনন্েন্দর উন্দির্য বচবনির করন্ি, এর মন্ধ্য 
বনন্েন্দর প্রর্যারা এিং রাঁরা বনন্েন্দর কয ধরন্নর দষিরার বিকার িা উন্নবর আরা করন্ছ কসটি 
উন্লেি োকন্ি এিং এটি পবরকল্পনা বরবরন্র নবেভুতি োকন্ি। 

৮.৭ কমমীন্দর জনট্ 
আচরণ বিবি রন্য়ন্ে-্া 
োন্দরন্ক বনন্দনপন্ক্ষ 
ছরাষন, অপিট্িিার িা 
জনগন্ণর বিরুন্দ্ অনট্ানট্ 
বিষমট্মূলক আচরণ করা 
ছথন্ক বিরে রান্ে।

কমমী আচরণ বিবি
• এটি সি্মাবধক গরুতু্বপূণ্ম কয, প্রবরষ্ান্নর সকল প্রবরবনবধ (কমমী, কস্বচ্ান্সিক, অংরবীদার প্রবরষ্ান এিং 
ঠিকাদারসহ) প্রবরষ্ান্নর আচরণবিবধ িঝুন্র পারন্ি, এটি স্বাষির ও সমে্মন করন্ি এিং রাঁন্দর 
বনকট কেন্ক বক ধরন্নর আচরণ আরা করা হন্চ্ এিং এই আচরণবিবধ লংরন্ন বক পবরণবর িা রাবস্ত 
হন্র পান্র কস সম্ন্ক্ম  সকন্লর পবরষ্ার ধারণা োকন্ি।

৮.৮ কমমীন্দর দক্ষো ও 
ছ্াগট্ো উন্নয়ন্নর লন্ক্ষট্ 
নীবেমালা রন্য়ন্ে।

কমমী দক্ষো
• কযাগ্যরা এিং সষিমরা উন্ন়েন্নর উপর গরুতু্ব কদ়ো কমমীন্দর কান্ে অনপু্রাবণর করন্র পান্র এিং রানঁ্দর 
কােন্ক কায্মকরবী করন্র পান্র। প্রবরষ্ান্নর অির্যই কমমীন্দর কম্মদষিরা পয্মান্লাচনা এিং ফাকঁ িা 
দিু্মলরা মলূ্যা়েন্নর একটি ককৌরল োকা উবচর। এর সান্ে সান্ে দষিরা এিং সষিমরা উন্ন়েন্নর েন্য 
একটি ককৌরল বরবর করা উবচর যা প্রবরভার উন্ন়েন্ন ভূবমকা রািন্ি। কয সকল কমমী রধুমুাত্র স্বল্প 
কম়োদবী ও যারা উন্তুি চুবতির মাধ্যন্ম রন়্েন্ছ রানঁ্দর কম্মদষিরা পয্মান্লাচনার সম়েসচূবীন্র অির্যই 
নমনবী়ে হন্র হন্ি।

• সম্মর প্রবরশ্রুবর পূরন্ণর েন্য কমমীন্দর বক ধরন্নর প্রন়্োেনবী়ে দষিরা প্রন়্োেন কস বিষন়্ে প্রবরষ্ান্নর 
অির্যই রান্দর অংরবীদারন্দর সান্ে একমর হও়ো উবচর। 

৮.৯ কমমীন্দর সরুক্ষা ও 
কলট্ান্নর লন্ক্ষট্ নীবেমালা 
রন্য়ন্ে।

সরুক্ষা এিং কলট্াণ
• কমমীরা প্রা়ে দবীর্মসম়ে ঝঁুবক এিং চান্পর মন্ধ্য কাে কন্র। দবীর্মন্ম়োদবী অিসাদ, আরার িা অসসু্রা দরূ করা 
এিং রানঁ্দর কল্যান্ণর েন্য কাে করাসহ কমমীন্দর যত্ন কনও়ো একটি প্রবরষ্ান্নর দাব়েত্ব। 

• পবরচালনা পষ্মন্দর দাব়েত্ব সাডাদান কমমীন্দর ঝঁুবক সম্ন্ক্ম  সন্চরন করা এিং অপ্রর্যাবরর রারবীবরক 
ও মানবসক স্বান্স্্যর হুমবক কেন্ক রান্দর রষিা করা। কমমীন্দর কল্যান্ণ কায্মকর বনরাপতিা ি্যিস্াপনা, 
প্রবরন্রাধক স্বাস্্য পরামর্ম, অবরবরতি কান্ের সম়ে সহন্যাবগরা করা এিং প্রন়্োেন্ন মন্না-সামাবেক 
সহন্যাবগরাসহ বকছু পদন্ষিপ কন়ো। 

• পষ্মদ ি্যবতিগরভান্ি নবীবর কমন্ন চলা এিং ভাল অভ্যান্সর মধ্য বদন়্ে কমমীন্দর যত্ন কনও়োন্ক 
উৎসাবহর করন্র পান্র। সাডাদান কমমীন্দর বনন্েন্দরও বনন্েন্দর কল্যান্ণর ি্যবতিগর দাব়েত্ব কনও়ো 
প্রন়্োেন। কয সকল কমমী অর্যন্ত দদু্মরাগ্রস্ত রটনা সাষিবী এিং অবভজ্রার মধ্য বদন়্ে কগন্ছ রাঁন্দর যর 
রাডারাবড সম্ি মন্না-সামাবেক পরামর্ম বদন়্ে সহন্যাবগরা বদন্র হন্ি। 
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প্রবেশ্রুবে ৯
দনু্য্মাগ কিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ প্রর্যারা 
করন্র পারন্িন কয মানবিক সহা়েরা সংস্াগনু্লা 
কায্মকর ও যোযেভান্ি এিং বনবরকরা িো়ে 
করন্ি সম্দ ি্যিস্াপনা করন্ি।

গুণগর বিবরট্্য:
উবদিট্ কায্ম সম্াদন্নর েন্য 
দাব়েত্বরবীলরার সান্ে সম্দ 
ি্যিস্াপনা এিং ি্যিহার করা।
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এই প্রবেশ্রুবে ছকন গুরুত্বপণূ্ম?
সম্দ সবীবমর এিং রা যত্নসহকান্র ি্যিহার করা প্রন়্োেন। প্রবরষ্ান কর্্মক প্রদানক্র এিং পবরচাবলর সম্ন্দর কায্মকর ও দষি ি্যিহান্র 
দা়েিদ্ধরার সান্ে েিািবদবহরার অন্তবন্মবহর সম্ক্ম  রন়্েন্ছ। িরন্চর অি্যিস্াপনা, অিন্হলা িা দনুমীবর এই সি বকছুর প্রভাি ষিবরগ্রস্ত েনগণন্ক 
কভাগ করন্র হ়ে। ফন্ল সন্ি্মাচ্চ ষিবর পবুষন়্ে আনন্র প্রবরষ্ান্নর উবচর সম্ন্দর যোযে ও স্বচ্ ি্যিহার করা।

মলূ কায্মািলবী বনন্দ্ম বরকা

৯.১ কম্মসবূচ িাস্তিায়ন্নর 
প্রবেটি ছক্ষন্র্ দক্ষোর সন্গি 
সম্পন্দর  িট্িিার, গুণগে 
মান ঠিক রাো, সময় 
ও িট্য় বিন্িচনায় বনন্য় 
কম্মপবরকল্পনা ও িাস্তিায়ন 
প্রবরিয়া প্রণয়ন করা।

কম্মসবূচ
• কয ককান্না ভ়োিহ দনু্য্মান্গ রাডারাবড িড অংন্কর টাকা িরন্চ এিং পবরবস্বর বন়েন্ত্রন্ণর েন্য প্রবরষ্ানসমহূ 
কাে করন্ছ রা কিাঝান্নার েন্য কির চাপ োন্ক। এর ফন্ল প্রকল্প পবরকল্পনা দিু্মল হন়্ে কযন্র পান্র এিং 
অন্ে্মর সঠিক ি্যিহান্রর সনু্যাগ করন্র পারন্রা এমন বিবভন্ন ধরন্নর সম্াি্য কায্মক্রম এিং অে্মা়েন্নর 
সনু্যাগ অনসুন্ান্ন পয্মাপ্ত গরুতু্ব কদ়ো যা়ে না (কযমন: নগদ অন্ে্মর ি্যিহার)।  

• হঠাৎ িা দ্রুর সংগঠির েররুবী পবরবস্বরন্র, দ্রুররার সান্ে অে্মা়েন সম্বক্মর বসদ্ধান্তসমহূ যান্র কন়ো 
সম্ি হ়ে কসেন্য প্রন়্োেনবী়ে পদন্ষিপসমহূ গ্রহন করা এিং মানবিক সাডাদান্নর চ্যান্লঞ্জগনু্লার (কযমন: 
প্রবরন্যাবগরামলূক দরপন্ত্রর েন্য সরিরাকারবী অপ্ররুলরা) সান্ে িাপ িাইন়্ে কনও়ো প্রন়্োেন হন্র পান্র। 
যাইন্হাক, মানবিক সাডাদান্ন প্রসন্ঙ্ দনুমীবরর ঊধ্্মমিুবী ঝঁুবকর অে্ম হন্চ্ কমমীন্দর প্রবরষিণ ও সহা়েরা 
প্রদান্নর পারাপাবর দনুমীবরর েন্য উন্তুি প্রবক্র়োগবুল প্রবরন্রাধ করার েন্য অবভন্যাগ প্রদান পদ্ধবরগবুলও 
গরুতু্বপূণ্ম। (প্রবরশ্রবর ৩ ও ৫ কদিনু) 

• এই পবরবস্বরন্র উধ্্মরন কমমীন্দর সহন্যাবগরা এই ধরন্নর ঝঁুবকন্ক প্ররমন করন্র সহন্যাবগরা করন্ি 
এিং ন্ূযনরম মান িো়ে করন্ি সম়েমর সাডাদান ও সবীবমর অপচন়্ের মন্ধ্য একটি সমরা বরবরন্র 
সহন্যাবগরা করন্ি।

কম্মদক্ষো সচূক:
১. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগণ কমউবনটি পয্মান়্ের িান্েট, িরচ এিং অবে্ম র ফলাফল সম্ন্ক্ম  সন্চরন। 
২. দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং েনগণ অনধুািন করন্িন কয, প্রাপ্য সম্দগনু্লা ি্যিহৃর হন়্েন্ছ:
 • যা রাঁন্দর পাও়োর কো বছল এিং
 • ককান ধরন্নর বিমিুবীকরণ িা অপচ়ে ছাডা
৩. সমবে্মর লষি্য, পবরকল্পনা, িান্েট এিং সম়োনযুা়েবী সাডাদান কান্ের েন্য প্রাপ্য সম্ন্দর ি্যিহার এিং মলূ্যা়েন হন়্েন্ছ।
৪. সাডাদান কাে িরন্চর সষুু্ মাধ্যন্ম হন়্েন্ছ।

মলূ কা ্্মািলীগুন্লা মূলট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• কমমীরা িরচ সম্বক্ম র বসদ্ধান্তসমহূ বক প্রবরষ্ান্নর নবীবর অনযুা়েবী কন্র?
• িরন্চর বন়েবমর পয্মন্িষিণ হ়ে বক এিং এই সম্বক্ম র প্রবরন্িদনসমহূ বক প্রকল্প ি্যিস্াপনার সান্ে আন্লাচনা করা হ়ে?
• কসিা এিং পণ্য ক্রন়্ে বক প্রবরন্যাবগরামলূক বনলাম প্রবক্র়ো ি্যিহার করা হ়ে?
• পবরন্িন্রর উপর সম্াি্য প্রভািসমহূ (পাবন, মাটি, িা়ে ুএিং েবীি বিবচত্র্য) বক বনরবীষিণ করা হ়ে এিং এগনু্লা প্ররমন্ন বক ককান 

পদন্ষিপ কনও়ো হ়ে?
• সর্মক ি্যিস্ার প্রবক্র়োগনু্লা সরুবষির আন্ছ, এই সম্ন্ক্ম  কমমী, ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং অন্যান্য কস্কন্হাল্াররা বক োন্ন?
• িরন্চর কায্মকাবররা এিং সামাবেক প্রভািসমহূ বক পবরিবীষিণ করা হ়ে?

৫ “সম্দ” রব্দটি রার িহ্তির অন্ে্ম কিাঝা উবচর। সাবি্মকভান্ি এর অে্ম হন্লা, ককান্না সংস্ার লষি্য-উন্দির্য পূরন্ণর েন্য যা যা প্রন়্োেন: 

সাধারণভান্ি অে্ম, কমমী, মালামাল, যন্ত্রপাবর, সম়ে, ো়েগা েবম, মাটি, পাবন, প্রাক্বরক সম্দ এিং পবরন্ির।



34মানবিক কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান্নর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক

• বিবভন্ন প্রবরষ্ানসমনূ্হর মন্ধ্য সহন্যাবগরা এিং সমবি়ে সাডাদান কােন্ক অন্নক কিবর কায্মকর 
করন্র পান্র। (কযমন: কযৌে মলূ্যযাচাই িা মলূ্যা়েন িা বিবভন্ন প্রবরষ্ান্নর বনিন্ন এিং সরিরাহ 
প্রবক্র়োসমহূন্ক সহা়েরা করা)।

• প্রকল্প করষ হন়্ে কগন্ল, দাব়েত্বরবীলরার সান্ে সম্দগনু্লা দান, বিবক্র িা কফরর পাঠান্না প্রন়্োেন।

৯.২ উবদেষ্ লক্ষট্ অজ্ম ন্ন 
এিং অপচয় কবমন্য় 
সম্পন্দর িট্িিার ও 
িট্িস্াপনা বনবচিে করা।

উবদেষ্ লক্ষট্ অজ্ম ন্ন সম্পন্দর িট্িিার 

• সকল মানিাবধকার কমমী দারাসংস্া এিং ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর বনকট েিািবদবহ োকন্ি এিং রাঁরা 
অির্যই প্রমাণ বদন্র িা কিাঝান্র সষিম হন্ি কয, সম্দসমহূ বিচষিণরার সান্ে, কায্মকরবী এিং ভাল 
ফলাফন্ল েন্য ি্যিহার করা হন়্েন্ছ। 

• যান্দর কিবর সম্ন্দর প্রন়্োেন োবল়োবর, দনুমীবর এিং অপচ়ে এই সি কারন্ণ রাঁরা রা পা়েনা। 
প্রন়্োেন্নর রুলনা়ে কম কমমী এিং সম্দ োকন্ল িাস্তিা়েন কম্মসচূবী কিন্নাই ফলপ্রস ুহ়ে না, রিন 
েিািবদবহও করা যা়ে না এিং অন্ে্মর মলূ্যও অেননবরকভান্ি সমান হ়েনা। অে্মা়েন, দষিরা এিং 
কায্মকারবীরা এই বরনটির মন্ধ্য প্রা়ে সমাঞ্জস্য িো়ে রািার প্রন়্োেন হন্ি। 

• সাডাদান কায্মক্রম ককান্নাভান্িই কযন সন্ত্রাসবী কম্মকাডেন্ক সহা়েরা না কন্র কসবদন্ক দব্ট্ বদন্র হন্ি 
এিং এই ধরন্নর ঝঁুবক প্ররমণ করার েন্য অন্নক দারাসংস্া রান্দর সম্াি্য অংরবীদার িা পাট্ম নারন্দর 
উপর যাচাইকরণ পদ্ধবর আন্রাপ করন্র পান্র। 

৯.৩ িান্জট অনু্ ায়ী েরচ 
পবরিীক্ষণ এিং প্রবেন্িদন 
বেবর করা।

েরচ পবরিীক্ষণ এিং প্রবেন্িদন বেবর করা 
• প্রকল্প পবরচালনা়ে আবে্মক ি্যিস্াপনা একটি গরুতু্বপূণ্ম বদক এিং প্রকন্ল্পর উন্দির্য িাস্তিা়েন্ন ভাল 
মান্নর অবে্মক পবরকল্পনা এিং পবরিবীষিণ পদ্ধবর প্রন়্োেন। অবে্মক ি্যিস্াপনা়ে ঝঁুবকসমহূ এিং সকল 
আবে্মক কলনন্দনসমহূন্ক বচবনির করার প্রবক্র়ো এিং পদ্ধবরসমহূ এক ো়েগা়ে োকন্র হন্ি। 

• ক্র়ে, নগদ অে্ম হস্তান্তর কম্মসচূবী এিং মেদু ি্যিস্াপনা ইর্যাবদ কষিন্ত্র প্রধান ঝঁুবকসমহূ প্ররমন্ন বিন্রষ 
দষিরা ও সবুনবদ্মট্ প্রবক্র়ো প্রন়্োেন। বহসািসংক্রান্ত দবললপত্র িা করকি্ম সমহূ অির্যই োরবী়ে এিং 
আন্তে্ম াবরক মান অনযুা়েবী হন্ি এিং প্রবক্র়োনসুান্র প্রবরষ্ান্নর মন্ধ্য এটি ি্যিহার করন্র হন্ি। 

• আবে্মক কােসমহূ ভালভান্ি করার েন্য সকল কমমীর বকছু দাব়েত্ব রন়্েন্ছ। বকন্তু আবে্মক 
প্রবরন্িদনসমহূ সংকলন করার েন্য বকছু বিন্রষ কমমী প্রন়্োেন। সন্ন্দহেনক োবল়োবর, দনুমীবর িা 
সম্ন্দর অপি্যিহার সম্ন্ক্ম  প্রবরন্িদন প্রদান্ন কমমীন্দর উৎসাবহর করন্র হন্ি। (এই বিষন়্ে পরিরমী 
আন্রা বনন্দ্মরনার েন্য Lewis, T. 2010 কদিনু)

৯.৪ প্রাকৃবেক এিং স্ানীয় 
সম্পদ িট্িিান্রর ছক্ষন্র্ 
পবরন্িন্রর উপর এর 
প্রিান্ির প্রবে লক্ষট্ রাো।

স্ানীয় সম্পদ িট্িিার এিং পবরন্িন্রর উপর এর প্রিাি  

• মানবিক সাডাদান কম্মসবূচ বিপলু পবরমান্ণ িে্ম ্য, প্রাক্বরক সম্দ হ্াসকরণ, পাবন কবমন়্ে আনা িা 
দষূণ সব্ট্ করা, িন উোড এিং অন্যান্য পবরন্িরগর ঝঁুবকগবুলসহ পবরন্িন্রর উপর বকছু কনবরিাচক 
প্রভাি কফলন্র পান্র।

• একটি দ্রুর পবরন্িরগর প্রভাি মলূ্যা়েন ঝঁুবকসমহূ বচবনির করন্র এিং এই ঝঁুবকসমহূ প্ররমন্ন পদন্ষিপ 
বনন্র সহা়েরা করন্ি।

• ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বী এিং রাঁন্দর উন্দ্গ এই প্রবক্র়োর অন্যরম মলূ বিষ়ে। প্রাক্বরক সম্ন্দর স্ানবী়ে 
ি্যিস্াপনান্ক প্রকন্ল্পর মন্ধ্য অন্তভু্মতি করন্র হন্ি। (এই বিষন়্ে পরিরমী আন্রা বনন্দ্মরনার েন্য URD/
UNEP toolkit কদিনু) 

৯.৫ দনুমীবের ঝঁুবক 
িট্িস্াপনা এিং দনুমীবে 
বচবনিে িন্ল ্ন্থাপ্তুি 
িট্িস্া গ্রিণ করা।

দনুমীবের ঝঁুবক িট্িস্াপনা 
• সামাবেক এিং সাংস্্বরকভান্ি দনুমীবরর সংজ্া এিং ি্যাি্যা একই রকম ন়ে। এই ঝঁুবকসমহূ 
কমাকান্িলা়ে কমমী এিং অংরবীদারন্দর (পাট্ম নার) কাছ কেন্ক প্রর্যাবরর ি্যিহার সম্ন্ক্ম  পবরষ্ার 
ি্যাি্যা োকা প্রন়্োেন। (প্রবরশ্রুবর ৮ কদিনু)।

• প্রকল্প রন্ে্যর সান্ে অন্নক কিরবী কিালান্মলা এিং স্বচ্রা োকন্র হন্ি, কস্কন্হাল্ারন্দর বনে ো়েগা 
কেন্ক পয্মন্িষিণ এিং ষিমরার অপি্যিহার সম্ন্ক্ম  অবভন্যাগ প্রদান্ন উৎসাবহর করন্র হন্ি এিং এর 
সান্ে সান্ে সম্মান্নর সবহর েনন্গাষ্বীর সান্ে ি্যিহার ও আন্লাচনা দনুমীবরর ঝঁুবক কমান্র সাহায্য 
করন্র পান্র। যবদও দনুমীবরর বিরনু্দ্ধ কন্ঠার ি্যিস্া রািা েররুবী, রন্ি রবীরি েররুবী পবরবস্বরর 
প্রােবমক পয্মান়্ে এটি সবীবমর সমন়্ের েন্য নমনবী়ে রািার প্রন়্োেন হন্র পান্র। (এই বিষন়্ে পরিরমী 
আন্রা বনন্দ্মরনার েন্য Hees et al. 2014 কদিনু) 
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প্রাবেষ্াবনক দাবয়ত্বসমিূ মলূট্ায়ন্নর জনট্ বনন্দ্ম বরকা
• নবীবরসঙ্র ক্র়ে, সম্ন্দর ি্যিহার ও ি্যিস্াপনার েন্য প্রবরষ্ান্নর নবীবর ও পদ্ধবরগবুল বক বিদ্যমান ? 

• বনন্ম্নাতি বিষ়ে সম্ন্ক্ম  বক ককান রর্ম িা ধারা রন়্েন্ছ:
o রহবিল গ্রহন এিং িন্টন?
o উপহার সামগ্রবী গ্রহণ এিং িন্টন?
o পবরন্িরগর প্রভাি প্ররমন এিং প্রবরন্রাধ?
o োবল়োবর প্রবরন্রাধ, সন্ন্দহেনক ও প্রমাবণর দনুমীবরর পবরচালনা এিং সম্ন্দর অপি্যিহার? স্বান্ে্মর বিন্রাধ?
o বনরবীষিণ (অবিটিং), যাচাই এিং প্রবরন্িদন প্রদান ?
o সম্ন্দর ঝঁুবক মলূ্যা়েন এিং ি্যিস্াপনা?

প্রাবরষ্াবনক দাব়েত্বসমহূ বনন্দ্ম বরকা

৯.৬  সম্পদসমূন্ির 
িট্িিার এিং িট্িস্াপনার 
জনট্ সংস্ার সুবনবদ্ম ষ্ 
নীবেমালা ও প্রবরিয়া 
রন্য়ন্ে, এর মন্িট্ রন্য়ন্ে: 
ক. নীবেগে ও বিিিান্ি  

েিবিল ও সামগ্রী গ্রিণ 
এিং িরাদে। 

ে. সম্পদসমূি 
পবরন্িরিান্ধি িট্িিার। 

গ. দনুমীবে, প্রোরণা, দ্ন্দ্ব 
ও সম্পন্দর অপিট্িিার 
বচবনিেকরণ এিং 
প্রবেন্রাি।

ঘ. নীবরক্ষা, প্রবেশ্রুবেসমিূ 
্াচাই এিং বেচ্ 
প্রবেন্িদন বেবর। 

ঙ. প্রবেবনয়ে ঝঁুবক 
মলূট্ায়ন, বনয়ন্ত্রণ এিং 
প্ররমন; এিং  

চ. সম্পদসমূি গ্রিন্ণর 
সময় এর বেেন্ত্রো 
্ান্ে িট্ািে না িয় ো   
বনবচিে করা।

েিবিল ও উপিারমূলক েিবিল গ্রিণ 

• রহবিন্লর ধরণ এিং উৎস অির্যই নবেিদ্ধ করন্র হন্ি এিং েনগন্ণর সবুিন্িচনার েন্য উন্তুি 
রািন্র হন্ি। ককান ককান রহবিল একটি প্রবরষ্ান্নর স্বাধবীন এিং বনরন্পষিভান্ি কায্মক্রম পবরচালনা়ে 
ি্যারার রটান্র পান্র। কমমীন্দর সঠিক বনন্দ্ম বরকা প্রদান এিং রাঁন্দর স্বচ্রান্ক উৎসাবহর কন্র এই 
ধরন্নর ঝঁুবক কমান্নার কচট্া করা উবচর।

• রহবিল বহন্সন্ি উপহারমলূক সামগ্রবী গ্রহন্ণ বনবরকরা়ে বদ্ধান্িাধ হন্র পান্র। অন্নক সমান্ে উপহার 
প্রদানন্ক একটি সামাবেক মলূ্যন্িাধ বহন্সন্ি কদিা হ়ে এিং এই উপহার গ্রহন্ণ অস্ববীকার করন্ল রা 
অভদ্রা বহন্সন্ি গণ্য হ়ে। যবদ ধার িা ঋণ বহন্সন্ি এই উপহার কদ়ো হ়ে রন্ি গ্রহণকারবীর অির্যই 
ভদ্ভান্ি এটিন্ক না করা উবচর। যবদ এটি গ্রহন করা করা হ়ে রন্ি রা করাষণা বদন়্ে কদও়ো 
িবুদ্ধমান্নর কাে এিং এই বিষন়্ে ি্যিস্াপন্কর সাে আন্লাচনা করা উবচর। কমমীন্দর এই ধরন্নর 
নবীবর এিং সম্াি্য বদ্ধা সম্ন্ক্ম  সন্চরন করা উবচর। (Hees et al. 2014 কদিনু)

পবরন্িরিান্ধি িট্িিান্র প্রবেষ্ান্নর দাবয়ত্ব 

• প্রবরষ্ানসমহূ পবরন্িরিান্ি নবীবর এিং অনরুবীলন্নর কষিন্ত্র প্রবরশ্রুবরিদ্ধ োকন্ি এিং েররুবী অিস্ার 
পবরন্িরগর সমস্যার কমাকান্িলার েন্য বিদ্যমান বনন্দ্ম বরকা ি্যিহার করা উবচর। 

• সিেু ক্র়ে নবীবরগবুল পবরন্িন্রর উপর প্রভাি কমান্র সাহায্য কন্র  বকন্তু রা এমনভান্ি পবরচালনা 
করন্র হন্ি কযন রা সহা়েরা প্রদানন্ক কবমন়্ে িা বপবছন়্ে না কদ়ে।

দনুমীবে এিং প্রোরণা
• চুবর, পন্য িা সম্ন্দর রকমন্ফর/োবল়োবর, িরচ সংক্রান্ত বমে্যা রে্য িা বিিব্র কদ়ো এই সিবকছু 
প্ররারণার মন্ধ্য পন্ড। রহবিলসমহূ বকভান্ি ি্যিহৃর হন্চ্ রা কদিান্নার েন্য প্রবরটি প্রবরষ্ান অির্যই 
আবে্মক কলনন্দন্নর সঠিক প্রমাণাবদ রািন্ি। আবে্মক সম্দসমনূ্হর উপর আভ্যন্তরবীণ বন়েন্ত্রণ রািন্র 
এিং দনুমীবর ও  প্ররারণা করাধ করন্র নবীবর ও প্রবক্র়োসমহূ বরবর কন্র রািা প্রন়্োেন। 

• আবে্মক ি্যিস্াপনা়ে ভাল অভ্যাসসমহূন্ক বচবনির করন্র হন্ি এিং প্রবরন্িদন প্রদান প্রবরষ্ান দ্ারা 
সমবে্মর করা উবচর। প্রবরষ্াবনক নবীবরমালা়ে স্বচ্ ও কোরান্লা ক্র়ে প্রবক্র়ো এিং সন্ত্রাস বিন্রাধবী 
পবরমাপকসমহূ অন্তভু্মতি করন্র হন্ি। (Hees et al. 2014 কদিনু) 

বোন্থ্মর দ্ন্দ্ব 

• কমমীরা অির্যই এটি বনবচির করন্ি কয, রান্দর ি্যবতিগর িা আবে্মক স্বাে্ম এিং প্রবরষ্ান্নর উন্দিন্র্যর 
মন্ধ্য ককান্না ধরন্নর দ্ন্দ্ব কনই। উদাহরণসরপূ: রাঁরা এমন ককান ি্যবতি, সংস্া বকংিা সরিরাহকারবীন্ক 
কাে বদন্ি না কযিান কেন্ক রাঁরা বনন্েরা িা পবরিান্রর সদস্যরা আবে্মকভান্ি লাভিান হন্ি। 

• বিবভন্ন ধরন্নর স্বান্ে্মর সংরার রন়্েন্ছ এিং মানষু সিসম়ে িঝুন্রও পান্র না কয রারা সাংগঠবনক 
বন়েম এিং নবীবরগবুল লঙ্ঘন করন্ছ। উদাহরণস্বরপূ, অনমুবর ছাডা সংস্ার সম্দগবুল ি্যিহার করা িা 
সরিরাহকারবী কেন্ক উপহার গ্রহণ করা স্বান্ে্মর সান্ে দ্ন্দ্ব সব্ট্ করন্র পান্র।  

• এমন একটি পবরন্ির সব্ট্ করন্র হন্ি কযিান্ন সকন্ল কিালান্মলা আন্লাচনা করন্র পান্র। প্ররমন িা 
বনরসন করন্র হন্ি এমন বকছু প্রক্র িা সম্াি্য দ্ন্দ্ব সম্ন্ক্ম  আন্লাচনা করন্র পান্র।

বনরীক্ষণ এিং বেচ্ প্রবেন্িদন 
• বনরবীষিণ বিবভন্ন ধরন্নর হন্র পান্র - অভ্যন্তরবীণ বনরবীষিণগবুল পরবীষিা কন্র কয প্রবক্র়ো অনসুরণ করা হন্চ্; 
িাবহ্যক বনরবীষিণগবুল প্রবরষ্ান্নর আবে্মক বিিব্র সর্য এিং ন্যায্য বকনা রা যাচাই কন্র; একটি সংস্া যিন 
একটি বনবদ্মট্ সমস্যা বিন্রষ কন্র োবল়োবরর সন্ন্দন্হর মন্ধ্য পন্র রিন সাধারণর রদন্তমলূক বনরবীষিণ 
পবরচালনা করা হ়ে।
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অবরবরতি বনন্দ্ম বরকার েন্য বকছু বলংক
Groupe URD/UNEP ‘Training toolkit: Integrating the environment into humanitarian action and early recovery’: 

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/training.html

OCHA & UNEP (2014) ‘Environment and Humanitarian action’ (factsheet): 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/EHA_factsheet_final.pdf

Mango (2013) Top Tips for financial governance (webpage): 

http://www.mango.org.uk/toptips/tt20gov

Lewis, T. (2010) ‘Financial Management Essentials: Handbook for NGOs’. Mango: 

http://www.mango.org.uk/guide/coursehandbook

Bond (2012) ‘Value for money – what it means for UK NGOs (Background paper)’: 

https://www.bond.org.uk/data/files/Value_for_money_-_what_it_means_for_NGOs_Jan_2012.pdf

Hees, R., Ahlendorf, M. & Debere, S. (2014) ‘Preventing corruption in humanitarian operations’. Transparency International: 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/handbook_of_good_practices_preventing_corruption_in_humanitarian_operations

• িাৎসবরকভান্ি স্বরন্ত্র এিং িাবহ্যক বনরবীষিণ প্ররারণা এিং অন্ে্মর অপি্যিহান্রর মাত্রা সম্ন্ক্ম  ধারনা 
প্রদান কন্র। বনরবীষিণ এিং অন্যান্য বন়েবমর আবে্মক প্রবরন্িদন অির্যই স্বচ্ভান্ি প্রকার করন্র হন্ি 
এিং এমনভান্ি প্রদান করন্র হন্ি কয কমমী এিং ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর প্রন্িরাবধকার োন্ক।

ঝঁুবক িট্িস্াপনা 
• ঝঁুবক ি্যিস্াপনা অে্ম ঝঁুবক সনাতিকরণ, মলূ্যা়েন এিং অগ্রাবধকার প্রদান এিং রারপর এই ঝঁুবকসমহূ 
কমান্না, বনরবীষিণ এিং রান্দর বন়েন্ত্রণ করার েন্য ককৌরল বচবনিরকরণ। কয ঝঁুবকর েন্য সি্মাবধক ষিবর 
হন়্েন্ছ এিং সি্মাবধক ষিবর হন্র পান্র কস ঝঁুবকসমহূ প্রেন্ম পবরচালনা করা উবচর।

আন্রা রন্ে্যর েন্য CHS এলান়্েন্স ওন়্েিসাইট কদিনু:   http://chsalliance.org/resources
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কম্মকান্ডে মলূ আদর্মমান-এর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক-এ ি্যিহান্রর েন্য বনম্নবলবির সংজ্াসমহূ প্রন্যাে্য:

েিািবদবহরা: েিািবদবহরা হল দাব়েত্বরবীলরার সান্ে ষিমরা ি্যিহান্রর প্রবক্র়ো, কযিান্ন বিবভন্ন স্বাে্মসংবলেট্ ি্যবতিিগ্ম, এিং যারা প্রােবমকভান্ি 
এই ধরন্ণর ষিমরা প্রন়্োন্গ প্রভাবির হ়ে, রান্দরন্ক বিন্িচনা়ে কন়ো হ়ে এিং রান্দর কান্ছ েিািবদবহ বনবচির করা হ়ে। 

বনরবীষিা: একটি পদ্ধবরগর, স্বাধবীন এিং বনিন্নন্যাগ্য প্রবক্র়ো যা রে্যপ্রমাণসমনূ্ক (এর মন্ধ্য রন়্েন্ছ প্রাসবঙ্ক এিং যাচাইক্র রে্য িা রটনার 
বিিব্র এিং নবেপত্র) বনরবীষিণ কন্র  এিং বনরবীষিার মানদণ্ডগনু্লা (নবীবর, পদ্ধবর িা প্রন়্োেনবী়েরাসহ) করটুকু মানা হন়্েন্ছ রা পবরমাপ 
করন্র বনিুরঁ মলূ্যা়েন করা।  

সরুবীল সমাে: মনুাফার েন্য এিং ি্যবতিগর মাবলকানাধবীন প্রবরষ্ান্নর অংর ছাডা কযসি নাগবরকন্দর মন্ধ্য সাধারণ সামাবেক বিষন়্ের উপর 
যন্েট্ আগ্রহ রন়্েন্ছ রান্দরন্ক সরুবীল সমাে িন্ল। সরুবীল সমাে বিবধিবহভূ্ম র হন্র পান্র আিার এনবেও অেিা অন্যান্য সংস্াগনু্লার সংগঠন 
হন্র পান্র। 

েলিা়ে ুপবরির্মন অবভন্যােন: েলিা়ে ুপবরির্মন মানষুন্ক রার িাপ িাইন়্ে কনও়োর ষিমরার িাইন্র কঠন্ল কদ়ে এিং দনু্য্মান্গ মানষুন্ক 
অন্নক কিবর বিপদাপন্ন কন্র করান্ল। েলিা়ে ুপবরির্মন অবভন্যােন রন রন, মারাত্মক এিং অস্বাভাবিক আিহাও়ো পবরির্ম ন্নর সান্ে ঝঁুবক 
বচবনিরকরণ, বনরসন ও ি্যিস্াপনা়ে সহা়েরা কন্র।

আচরণবিবধ: নবীবরমালা ও মলূ্যন্িান্ধর একটি বিিব্র যা ননূ্যরম ি্যিহার বিবধমালা এিং এই বিবধমালা না মানন্ল রাবস্তমলূক ি্যিস্াসহ একটি 
প্রবরষ্ান, সরকার অেিা রার সংবলেট্ প্রবরষ্ান বকভান্ি বিবধমালা ি্যিহার করন্ি রার একটি মানদণ্ড বরবর কন্র।

দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ: দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বী ও েনগণ িলন্র কিাঝা়ে ককান বনবদ্মট্ এলাকা়ে দনু্য্মাগ, সংরার, দাবরদ্্য এিং অন্য 
ককান সংকন্ট ষিবরগ্রস্ত সকল নারবী, পরুষু, কছন্ল এিং কমন়্ে যান্দর বভন্ন বভন্ন চাবহদা, বিপদাপন্নরা এিং সষিমরা রন়্েন্ছ।

কম্মদষিরা: বনে বনে প্রবরষ্ান্নর সাফন্ল্যর েন্য কমমীন্দর অবভজ্রা, বনপণু্যরা এিং ি্যিহান্রর সমবি়েন্ক কম্মদষিরা িন্ল।

অবভন্যাগ: ককান প্রবরষ্ান যবদ ি্যবতির প্রর্যারা কমটান্র ি্যে্ম হ়ে অেিা প্রবরষ্ান্নর কারন্ণ ি্যবতি ষিবরগ্রস্ হ়ে রাহন্ল ি্যবতি মন্নর কষিাভ 
প্রকার করান্ক অবভন্যাগ িন্ল।

িাপ িাইন়্ে কন়োর পদ্ধবর: বকছু বকছু িাপ িাইন়্ে কন়োর পদ্ধবর দবীর্মন্ম়োদবী এিং সহা়েক, আিার বকছু কনবরিাচক হন্র পান্র, যা দবীর্মন্ম়োদবী 
ষিবরর কারণ হন্র পান্র। কযমনঃ সম্দ বিবক্র কন্র কদও়ো, স্বাস্্য ও বরষিািান্র িরচ কমান্না, কম পবরমান্ন িাদ্য গ্রহণ করা িা অবধক মদ্য 
পান ইর্যাবদ।

দনুমীবর: “ি্যবতিস্বান্ে্মর েন্য ষিমরার অপি্যিহার” । অে্মননবরক দনুমীবরর মন্ধ্য প্ররারণা (বনন্চ কদিনু), িল প্রন়্োগ, চাঁদািাবে এিং রষু প্রদান 
িা গ্রহন্ণর (প্রভািরালবী কলান্কন্দর সান্ে কলনন্দন িা কযাগান্যান্গর সবুিধার েন্য অনিধ অে্ম প্রদান) কাে উদ্ধার করা ইর্যাবদ। আিার কযৌন 
কন্ম্মর বিবনমন়্ে ত্রাণ প্রদান, কম্মচারবী বনন়্োন্গ আত্মবী়েস্বেনন্দরন্ক আগ্রাবধকার কদও়ো, ত্রাণ বিররন রাবলকা পবরির্মন এিং পবরিধ্মন ইর্যাবদ 
কম্মকাডেও দনুমীবরর অন্তগ্মর।

দনু্য্মান্গ ঝঁুবক হ্াসঃ এক ধরন্নর সাডাদান পদ্ধবর যা েলিা়ে ু(কযমন; িরা, িন্যা, ভূবমধ্স) এিং েলিা়ে ুসম্বক্ম র ন়ে (ভুবমকম্, 
অগ্ৎুপার, সনুাবম) এমন দনু্য্মাগ ঝঁুবকর আরঙ্কা বনণ্ম়ে করন্ি।

রে্য: আন্লাচনা, চুবতি/ঐকমর্য, বসদ্ধান্ত অেিা/এিং কায্মক্রন্মর রে্যপ্রমাণ িা দবলল (করকি্ম ) এিং যা পনুরা়ে ি্যিহারন্যাগ্য। 

রত্তািধান্নর দাব়েত্ব: মানষুন্ক সাহায্য করার নবীবরগর িা আইনগর দা়েিদ্ধরা। এটি দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনগন্ণর ভান্লার েন্য ননূ্যরম মান 
বনবচির কন্র এিং এর সান্ে রাঁন্দর বনরাপতিা প্রদান এিং রাঁন্দর স্বাভাবিক েবীিন্ন বফবরন়্ে আনার বিষ়েটি এিান্ন প্রাধান্য পা়ে।

কায্মকাবররা: ককান সহা়েরা কায্মক্রন্মর উন্দির্যসমহূ অেন্ন্মর মাত্রা। কায্মকারভান্ি মানবিক সাডাদান কায্মক্রম একটি দাব়েত্ব যা 
সাডাদানকারবীন্দর মন্ধ্য ভাগ করা হ়ে এিং ফলাফলগবুল দনু্য্মান্গ ষিবরগ্রস্ত েনন্গাষ্বীর সান্ে সমবি়ে করা উবচর। 

(কম্ম)দষিরা: মানবিক কম্মকান্ডে প্রদতি সম়ে, শ্রম ও অন্ে্মর বিপরবীন্র অবে্ম র গণুগর ও পবরমানগর ফলাফন্লর মাত্রা।  

সম্ত্িরাঃ সহা়েরা কায্মক্রম ররু,ু িাস্তিা়েন এিং পয্মান্লাচনার কষিন্ত্র আগ্রহবী এিং/অেিা ষিবরগ্রস্ত ি্যবতিিন্গ্মর আকাঙ্া, প্রর্যারা, চাবহদা, 
অবধকার এিং সনু্যাগসমনূ্হর বিন্িচনা বনবচির করন্র রান্দর সান্ে কযাগান্যাগ স্াপন, আন্লাচনা এিং/ অেিা অংরগ্রন্ণর সনু্যাগ সব্ট্র 
েন্যসংস্াগনু্লা কয প্রবক্র়োসমহূ অিলম্বন কন্র।

স্ববীক্র: সনু্যাগ সবুিধান্ক অবধকার বহন্সন্ি আইন এিং চুবতির মাধ্যন্ম স্ববীক্বর কদ়ো। আন্তে্ম াবরক মানিাবধকার আইন অনযুা়েবী দনু্য্মান্গ বিপয্মস্ত 
মানষুন্দর সনু্যাগ সবুিধা বনবচিরকরন্ণর আইনানগু ি্যিস্া গ্রহন যান্র পব্েিবীর অন্যান্য কদন্রর সম্মবর রন়্েন্ছ। 

বনঘ্মন্ট ১
কয সকল রর্ম ািলবী এিং সংজ্া ি্যিহৃর হন়্েন্ছ

6 ট্রান্সপান্রবন্স ইন্টারন্যারনাল
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মলূ্যা়েন: পয্মা়েক্রবমক িাবহ্যক অেিা আভ্যন্তরবীণ কম্মষিমরা পবরিবীষিণ যা সাবি্মক ফলাফন্লর উপর বনভ্ম ররবীল। মলূ্যা়েনগনু্লা ককান কাে ককন 
কন্র রা পবরমাপ এিং ইচ্াক্র ও অবনচ্াক্রভান্ি আসা ফলাফন্লর েিািবদবহরা ও রা কেন্ক অবে্ম র বরষিা সম্ন্ক্ম  আন্লাকপার কন্র।

প্রমাণ: রে্য িা উপাতি যার উপর বিন্িচনা কন্র বসদ্ধান্ত গ্রহন িা সমাবপ্ত করা হ়ে। মানবিক কম্মকান্ডে, বিষ়েবভবতিক এিং গণুগর রে্যসহ 
বিবভন্ন ধরন্নর রে্যপ্রমাণ ি্যিহার করা হ়ে। গণুগর রে্য পবরমাণগর রন্ে্যর কচন়্ে কম মান্নর রে্য ন়ে। ALNAP , মানবিক কম্মকান্ডে 
ছ়েটি ভান্গ প্রমাণাবদ বিচার কন্র, কযমন: যোে্মরা; প্রবরবনবধত্বরা; প্রাসবঙ্করা; স্ববীক্বরপ্রদান; এিং কপ্রষিাপট ও পদ্ধবরর স্বচ্রার উপর বনভ্ম র 
কন্র।

প্রবরবক্র়ো/মরামর প্রদান পদ্ধবর: একটি প্রবরবষ্র আনষু্াবনক পদ্ধবর যা মানবিক সহা়েরা গ্রহণকারবী মানষুন্দর (বকছু কষিন্ত্র অন্যান্য 
দনু্য্মাগকিবলর েনন্গাষ্বীর) মানবিক সংস্াগনু্লার সান্ে বকংিা িহ্তির মানবিক সহা়েরা পদ্ধবরর সন্ঙ্ রান্দর অবভজ্রা প্রকার করন্র সম্মবর 
কদ়ে। এই ধরন্নর রে্য পরিরমীন্র বিবভন্ন উন্দিন্র্য, বিবভন্ন ধরন্নর সবুিধা প্রর্যারা়ে এিং সাডাদান পদ্ধবরর বকছু উপাদান উন্নর করন্র 
সংন্রাধনমলূক পদন্ষিপ গ্রহন্ণ ি্যিহার করা হ়ে।  এছাডাও, প্রবরবক্র়ো িা মরামর অনানষু্াবনকভান্ি প্রদান করা কযন্র পান্র।

প্ররারণা: ইচ্াক্রভান্ি স্বাে্ম আদান়্ের েন্য কাউন্ক কধাঁকা কদও়ো প্ররারণার অংর। এই ধরন্নর প্ররারণা িাবণবে্যক অেিা রােননবরক হন্র 
পান্র।

রহবিল বহন্সন্ি উপহার সামগ্রবী: একটি প্রবরষ্ান কেন্ক দান বহন্সন্ি প্রাপ্ত কযন্কান্না পণ্য িা কসিা (টাকার িদন্ল অন্য বকছু)। এই ধরন্নর 
উপহার সামগ্রবী প্রদান্নর উন্দির্য হল একটি সংগঠনন্ক রার লষি্য ও উন্দির্য পূরন্ণ সহা়েরা করা।

আপদ (এিং ঝঁুবক): এমন বকছু যার প্রবরকূল প্রভাি সব্ট্র সম্ািনা রন়্েন্ছ, কযমন; ভূবমকম্ এিং মহামারবী। ঝঁুবক হন্লা এই ধরন্নর আপদ 
কেন্ক ষিবরর সম্ািনা এিং েবীিন, েবীবিকা, সম্দ এিং কসিাগনু্লার সম্াি্য ষিবর।

মানবিক সহা়েরা দানকারবী কদরসমনূ্হর দল (Humanitarian country team - HCT): মানবিক সমবি়েকারবী (এইচবস) কনর্ন্ত্ব একটি 
ককৌরলগর ও কায্মকরবী বসদ্ধান্ত গ্রহণ এিং পয্মন্িষিণ বভবতিক কফারাম। সংগঠনটিন্র োবরসংর, আন্তে্ম াবরক অবভিাসন সংস্া (আইওএম), 
আন্তে্ম াবরক এনবেওসমহূ এিং করি ক্রস/করি বক্রন্সন্ট এই ধরন্নর প্রবরষ্ানন্দর আন্ন্দালন রন়্েন্ছ। প্রবরষ্ানসমহূ (দলিদ্ধরা) ক্াস্ার বভবতিক 
সাোন্না হন়্েন্ছ যা অির্যই প্রবরষ্ানসমহূন্ক রান্দর বনে বনে প্রবরষ্ানগনু্লার প্রবরবনবধত্ব করার সান্ে সান্ে রান্দর ক্াস্ারসমহূন্ক প্রবরবনবধত্ব 
করন্ি। মানবিক সাডা প্রদান্নর সান্ে সম্বক্ম র সাধারণ ককৌরলগর বিষ়েগনু্লান্র সম্মবরর েন্য মানবিক সহা়েরা দানকারবী কদরসমহূ (HCT) 
দা়েিদ্ধ।

মানবিক কম্মকাডে: মানি সট্্ সংকট এিং প্রাক্বরক দনু্য্মান্গর সম়ে ও পন্র েবীিন িাঁচান্না, দনু্ভ্ম াগ লারি ও মাননু্ষর ময্মাদা রষিার উন্দিন্র্য 
গহ্বীর কম্মকাডে। একইভান্ি এই সকল সংকট এিং দনু্য্মান্গর প্রবরন্রাধ ও প্রস্তুবরন্র গহ্বীর কম্মকাডে।

বনরন্পষিরা: বিবভন্ন দনু্য্মান্গ ককান োরবী, ধম্ম, িণ্ম, কগাষ্বী ও রােননবরক বিশ্বান্সর বভবতিন্র বিষম্য না কন্র িরং অসাম্প্রদাব়েকভান্ি েররুবী ও 
গরুতু্বপূণ্ম বিষ়োিলবীন্ক প্রাধান্য কদ়ো।

সম্মবর অিগরকরণঃ ককান বিষন়্ে িাস্তিরা, রাৎপয্ম ও প্রভাি সম্ন্ক্ম  সসু্পট্ ধারনার বভবতিন্র গহ্বীর পদন্ষিন্পর েন্য সম্মবর প্রদান।

সররা: বনবরকরা এিং ন্যা়েপরা়েণ মরাদন্র্মর মানদন্ডে উন্নবীর আচরণ ও কম্মকাণ্ড।

পবরিবীষিণ: সবন্নন্ির ও ফলাফল (ইনপটু ও আউটপটু) এর কো মাো়ে করন্ি রে্য উপাতি সংগ্রন্হর একটি চলমান এিং অভ্যন্তরবীণ 
পদ্ধবর।পারস্পাবরক েিািবদবহরা: ককান এক বিষন়্ে দইু িা রন্রাবধক অংরবীদারন্দর মান্ঝ সম্মবরক্রন্ম প্রবরশ্রুবর পালন্ন রান্দর দা়েিদ্ধরা 
বনণ্মন়্ের প্রবক্র়ো এিং এই দাব়েত্বপালন্ন রারা কস্বচ্া়ে এন্ক অপরন্ক সহন্যাবগরা করন্ি। 

সংস্া: একটি সতিা যার ি্যিস্াপনা কাঠান্মা এিং মানবিক কম্মকান্ডে েিািবদবহরা এিং গনুগর মলূ আদ্মরমান (CHS) ি্যিহান্রর ষিমরা 
রন়্েন্ছ।

সহন্যাগবী প্রবরষ্ানসমহূ: একটি সবুনবদ্মট্ লষি্য অে্ম ন্নর েন্য আনষু্াবনক চুবতির আওরা়ে স্বচ্ এিং সম্মর দ্াব়েত্ব ও কর্ম ন্ি্যর বভবতিন্র কযৌেভান্ি 
কন্ম্ম বনন়্োবের প্রবরষ্ানসমহূ।

অংরগ্রহণ: বসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবক্র়ো়ে দনু্য্মাগকিবলর েনগণ যান্র সবক্র়ে ভূবমকা রািন্র পান্র কসেন্য রান্দর সষিম কন্র করালা। একটি স্বচ্ 
বনন্দ্মরনা প্রদান এিং দনু্য্মাগকিবলর েনগণন্ক এই প্রবক্র়ো়ে যোযেভান্ি অন্ত্মভুতি করার অভ্যাস প্রবরষ্া এিং সিন্চন়্ে কিবর সবুিধািবঞ্চর এিং 
ষিবরগ্রস্ েনগণ উপবস্বর বনবচির করার মাধ্যন্ম অংরগ্রহণ প্রবক্র়ো অে্ম ন করা সম্ি।  

নবীবরমালা: ককান বসদ্ধান্ত গ্রহন্ণর লষি্য ও বন়েন্মর একটি বলবির বিিব্র।

অনরুবীলন: নবীবর ও প্রবক্র়োর মাধ্যন্ম পবরচাবলর একটি প্রবরবষ্র কায্মক্রম যা সামন্ন অগ্রসর হন্র সহা়েরা কন্র।

কিসরকাবর িার: প্রােবমকভান্ি মনুাফাবভবতিক প্রবরষ্ান (কযমন; ি্যিসা, বকন্তু সামাবেক উন্দ্যাতিান্দর অন্ত্মভুতি কন্র কযিান্ন প্রধান লষি্য োন্ক 
লাভেনক ন়ে এিং লাভেনক হন্লও কসটা সামাবেক কান্ে ি্যিহার করা হন্ি।মানবিক সাডাদান কান্ে সরিরাহকারবী, দারা, উপন্দট্া িা 
উদ্ভািক বহন্সন্ি কাে করাসহ সকল ধরন্নর সম্ত্িরান্ক কিসরকাবর িার বহন্সন্ি ধরা হ়ে। 

সরুষিা: ি়েস, কেডোর, নন্্গাষ্বীগর পবরচ়ে, সামাবেক, ধমমী়ে ও অন্যান্য পবরচ়ে বনবি্মন্রন্ষ সকল ি্যবতির পূণ্ম ও সমান ময্মাদা বনবচির করার 
েন্য গহ্বীর সকল কম্মকাডে। দনু্য্মান্গর সমন়্ে রাৎষিবণক েবীিন রষিা কায্মক্রম যা প্রা়েরই একটিমলূ কাে বহন্সন্ি বিন্িবচর হ়ে, এটি রার 
িাইন্রর কাে।

7KNOX CLARKE, P. & DARCY, J. (2014) ‘অপয্মাপ্ত রে্য প্রমাণ? মানবিক সাডাদান কান্ে রে্য প্রমান্ণর ি্যিহার এিং 
এর গণুগর মান’. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI: http://www.alnap.org/resource/10441.aspx

8 BONINO, F. ET AL. (2014) ‘ফাকঁন্ফাকরগনু্লা িন্ করা- মানবিক কম্মকান্ডে কায্মকর প্রবরবক্র়ো.’’ ALNAP-CDA  ি্যিহারকারবী 
বনন্দ্মবরকা (‘CLOSING THE LOOP – EFFECTIVE FEEDBACK IN HUMANITARIAN CONTEXTS’. ALNAP-CDA 
PRACTITIONER GUIDANCE). LONDON: ALNAP/ODI.
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মন্না-সামাবেক অিস্ার িণণ্মা: একটি আনষু্াবনক পদ্ধবর যা অংরগ্রহণকারবীন্দর দদু্মরার কো িনু্ল িলার সনু্যাগ কদ়ে যান্র রান্দর দঃুি বকছুটা 
লারি হ়ে। কদিা যা়ে কয এ পদ্ধবর ককান ককান সম়ে ভান্লা কাে কন্র আিার ককান সম়ে আরও ষিবরর কারণ হন্র পান্র। এর সান্ে 
মাননু্ষর মনন্রাগ বচবকৎসা িা কাউন্ন্সবলং এর সান্ে বমবলন়্ে কফলন্ল ভুল হন্ি। এর প্রধান কাে মানষু কয বিষন়্ে বচবন্তর কস বিষন়্ে কো করানা 
এিং কয বিষন়্ে রারা কো িলন্র চা়ে কস বিষন়্ে কো িলন্র কদ়ো। 

গণুগর মান: মানবিক সহা়েরার সামবগ্রক বদক যা সম়েমর, সন্তুবট্ িা প্রন়্োেন ও প্রর্যারা পূরণ এিং অভবীট্ েনগন্ণর ময্মাদা বনবচির করার 
েন্য গহ্বীর সকল কম্মকাডে। দনু্য্মান্গর সম়ে রাৎষিবণক েবীিন রষিা কায্মক্রম-যা প্রা়েই একটি মলূ কাে বহন্সন্ি বিন্িবচর হ়ে, এটি রার 
িাইন্রর কাে।  

সহনরবীলরা: বিপন্ন ককান্না সমাে ও েনন্গাষ্বীর সম়েমর ও কায্মকরভান্ি ককান্না আপন্দর প্রভাি প্রবরন্রাধ করা, মাবনন়্ে কনও়ো এিং কাটিন়্ে 
ওঠার সষিমরা। সহনরবীলরা লষি্য হন্লা মাননু্ষর েবীিন-েবীবিকা রষিা িা পনুঃ প্রবরষ্া করা এিং কয পদ্ধবরগনু্লা (রাসন এিং অিকাঠান্মাসহ) 
রন়্েন্ছ কস পদ্ধবরগনু্লা যান্র ভবিষ্যর আরার কমাকান্িলা়ে সষিম কন্র রুলন্র পান্র রা বনবচির করা এিং এও বনবচির করা কয, েনন্গাষ্বী 
পরিরমী দনু্য্মান্গ সাডাদান কায্মক্রন্মর েন্য প্রস্তুর োকন্ি এিং সাডাদান কায্মক্রম পবরচালনা করন্র পারন্ি।পবরিার, ধমমী়ে কযাগান্যাগ 
এিং রবীবরনবীবর, িনু্, বিদ্যাল়ে এিং কবমউবনটির বিবভন্ন সংগঠন এিং কায্মক্রমগবুল মাধ্যন্ম সামাবেক, আবে্মক, সাংস্্বরক এিং মানবসক 
সহন্যাবগরার প্রদান্নর মাধ্যন্ম ি্যবতি ও েনন্গাষ্বীর আত্ম-ময্মাদা এিং পবরচ়ে পনুঃপ্রবরষ্া করা এিং একেন ি্যবতির দনু্য্মাগ কেন্ক পনুরদু্ধার িা 
পূন্ি্মর অিস্া়ে বফন্র যাও়োর সষিমরা িব্দ্ধ করন্র সহা়েরা করা। 

কযৌন করাষণ: “িল প্রন়্োগ কন্র, বিশ্বান্সর অপি্যিহার, নােকু মানবসক িা বিপদপন্ন অিস্া এিং টাকার বিবনমন়্ে কযৌন কন্ম্ম উদ্দু্ধ করা িা 
কযৌন বনয্মারন্নর কচট্া করা।”(কযৌন বনয্মারন এিং অপি্যিহার কেন্ক সরুষিা বিষন়্ে ইউএন কসন্ক্রটাবর-কেনান্রল’স িনু্লটিন)(UN Secretary-
General’s Bulletin on protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) (ST/SGB/2003/13))

কযৌন বনয্মারন: িল প্রন়্োগ অেিা কোরপূি্মক রারবীবরকভান্ি কযৌন কন্ম্ম িাধ্য করা িা কচট্া করা। কযৌন বনয্মারন এিং অপি্যিহার কেন্ক সরুষিা 
বিষন়্ে ইউএন কসন্ক্রটাবর-কেনান্রল’স িনু্লটিন)(UN Secretary-General’s Bulletin on protection from sexual exploitation and abuse 
(PSEA) (ST/SGB/2003/13))

কযৌন হ়েরাবন: কম্মন্ষিন্ত্র অনাির্যক রারবীবরক, কমৌবিক িা কমৌবিক ন়ে (কুরবুচপূণ্ম মন্তি্য) কযৌন আচরণ এিং কযৌন কন্ম্ম প্রন্রাচনা করা। 
স্াফ/কম্মকর্ম া-কম্মচারবী: কম্মকমর্ম া-কম্মচারবী হন্লা সংস্া মন্নানবীর স্ানবী়ে বকংিা আন্তে্ম াবরক কয ককান্না প্রবরবনবধ, স্া়েবী অেিা িডেকালবীন 
কম্মচারবী িা কস্বচ্ান্সিবী অেিা পরামর্মক।

কমমীন্দর দষিরা: কয সকল জ্ান, দষিরা এিং ি্যিহার মানষু রার প্রবরবদন্নর কান্ের মাধ্যন্ম অে্ম ন কন্র। একেন কমমীর ি্যবতিগর দষিরা 
বকভান্ি প্রবরষ্ান্নর লষি্য পূরন্ণ সহা়েরা কন্র রাও এর মন্ধ্য অন্তভু্মতি। 

কস্কন্হাল্ারঃ যান্দর দ্ারা ককান প্রবরষ্ান প্রভাবির হ়ে অেিা ককৌরল িা প্রকল্প দ্ারা যারা প্রভাবির হ়ে।

পয্মাপ্ত সষিমরা: সংস্াগনু্লার দ্রুররার সান্ে িড আকান্রর দনু্য্মাগ কমাকান্িলার ষিমরা। 

স্বচ্রা: স্বচ্রা অে্ম অকপটরা, সররা এিং কযাগান্যাগ কিাঝা়ে। একটি কায্মক্রম, প্রকল্প িা প্রবরষ্ান রিনই স্বচ্ হ়ে যিন এই সম্বক্ম র রে্য 
েনসাধারন্ণর কান্ছ উন্তুি োন্ক এিং েনসাধারন্ণর প্রন্িরাবধকার োন্ক। 

বিপন্নরা: দনু্য্মাগ িা সংরন্ষ্মর পর অিকাঠান্মাগর পবরন্ির ও সামাবেক সহা়েরা ি্যিস্া কভন্ঙ্ পডার ফন্ল ফন্ল বকছু মানষু অপ্রর্যাবররভান্ি 
কিবর ষিবরগ্রস্ হন্র পান্র, যার কারন্ণ করাষণ, অসসু্রা িা মরু্্যর ঝঁুবক কিন্ড যা়ে। প্রবরটি ি্যবতি এিং প্রবরটি পবরবস্বরর বিপদাপন্নরা আলাদা 
এিং সবুনবদ্মট্। 

আগাম সর্মক ি্যিস্া: যিন ককান সদস্য িা কমমীন্ক কম্মন্ষিন্ত্র ককান ভুল িা অপ্রবীবরকর কান্ের েন্য সন্ন্দহ করা হ়ে। এর মন্ধ্য োবল়োবর িা 
সম্ন্দর অপি্যিহার, দাব়েন্ত্ব অিন্হলা অেিা কান্রা স্বাস্্য এিং বনরাপতিা ঝঁুবক ইর্যাবদ রন়্েন্ছ।    
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মানবিক কম্মকান্ণ্ডর মলূ আদর্মমান- এর বনন্দ্ম বরকা ও সচূক মানবিক কম্মকান্ণ্ড মলূ আদর্মমান্নর 

গনুমান ও েিািবদবহরা বনবচিন্র সাহায্য কন্র। মানবিকরার সাডাদান পবরকল্পনা, ি্যিস্াপনা এিং 

িাস্তিা়েন্ন েবডর সমস্ত মানবিক সহা়েরা প্রদানকারবী কমমী এিং সংস্ার প্রবর লষি্য করন্ি এই িই 

িা িকুন্মন্টটি CHS- এ বক বক করণবী়ে ও প্রাবরষ্াবনক দা়েিদ্ধরা রন়্েন্ছ রা স্পট্ কন্র এিং 

CHS প্রন়্োন্গ বক বক চ্যান্লন্ঞ্জর সব্ট্ হ়ে রা পরবীষিা কন্র। এটি ি্যাি্যা কন্র ককন CHS এর ন়েটি 

প্রবরশ্রুবরর প্রন্র্যকটিই গরুতু্বপূণ্ম এিং মানগনু্লার প্রন়্োগ ও উন্ন়েন্নর পবরমাপ করন্র প্রন়্োেনবী়ে 

সচূকসমহূ ও বনন্দ্মরক প্রশ্সমহূ সম্ন্ক্ম  আন্লাকপার কন্র।
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