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ভূ মিকা
মানবিক কর্ম কান্ডে মূল
আদর্শ মানের নির্দেশিকা ও সূচক

হল�ো মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং
গুণগত মূল আদর্শমানের (CHS) সম্পূরক
অংশ। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার
কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ যারা মানবিক
সাড়াদান কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা
বা বাস্তবায়নে কাজ করে—তাদের জন্যই এ
বইটি। ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর প্রয়োজনে সরকারি
প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃ পক্ষও এটি ব্যবহার
করতে পারে।
এই নির্দেশিকায় মানবিক কর্মকান্ডে মূল
আদর্শমানে উল্লেখিত করণীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক
দায়বদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আল�োচনা করা
হয়েছে। এছাড়াও CHS ব্যবহারে যে সকল
বাস্তব চ্যালেঞ্জ বা বিপদের মুখ�োমুখি হতে
পারে তার উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। CHSএর নয়টি প্রতিশ্রুতি কেন গুরত্বু পূর্ণ তা এই
নির্দেশিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন
প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য উদাহরণ
দেওয়া হয়েছে। যদিও এই নির্দেশিকায় জরুরি
অবস্থায় কিভাবে মানবিক সাড়া দেয়া যায় তা
নিয়ে বিস্তারিত ক�োন�ো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
এর পরিবর্তে এটি প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি কিভাবে
পূরণ করা যাবে তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা
দিয়েছে।
যদিও প্রতিটি প্রতিশ্রুতি মানবিক কর্মকান্ডের
স্বতন্ত্র এলাকাগুল�োতে জ�োর দিয়েছে। এখানে
একই বিষয় একাধিকবার তু লে ধরার
প্রয়োজন হয়েছে যা প্রতিশ্রুতিগুল�োকে একসাথে
সুসংহতভাবে আবদ্ধ করে রাখে। উদাহরণস্বরূপ
নয়টি প্রতিশ্রুতির প্রতিটিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের সাথে য�োগায�োগের গুরত্বু
এবং কর্মীদের সহায়তামূলক ব্যবস্থাপনার কথা
তু লে ধরা হয়েছে। য�ৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন
প্রতির�োধ এবং সাড়াদান কাজে স্বচ্ছতার গুরত্বু ও
বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেন্ডার এবং বৈচিত্র্যতা. মানবিক
কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান ম�ৌলিক মানবিক
অধিকারকে উন্নীত করে এবং এর মূল ভিত্তি
হল�ো আন্তর্জাতিক আইনে উল্লেখিত সুরক্ষা ও
নিরাপত্তার সাথে, মর্যাদার সাথে, জীবনের
অধিকার। CHS এই স্বীকৃতি দেয় যে, মানবিক
সাড়াদান কর্মকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর
অংশগ্রহণ হল�ো মূল ভিত্তি।
সবশেষে, কমিউনিটির মধ্যে ক�োন�ো কার্যক্রম

পরিচালনা করতে গেলে, যেমন; জেন্ডার, বয়স
এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ এবং
ব্যবহার করলে কমিউনিটির মধ্যে বৈচিত্র্যতা
লক্ষ্য করা যায় এই বৈচিত্র্যতা স্বীকার করা
খুবই গুরত্বু পূর্ণ। সাড়াদান কর্মকান্ড যেভাবে
পরিকল্পনা করা হয় এবং যে সিদ্ধান্তসমূহ নেয়া
হয় সে অনুযায়ী বিভিন্ন গ�োষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা
মেটান�ো নিশ্চিত করতে CHS সাহায্য করবে।
এই বইটিতে কমিউনিটি/সম্প্রদায়
বলতে বিভিন্ন চাহিদা, সক্ষমতা
এবং বিপদাপন্নতাসহ নারী, পুরুষ,
ছেলে এবং মেয়েদের ব�োঝান�ো
হয়েছে।

কর্মদক্ষতা সূচক এবং নির্দেশিকাসমূহ মানবিক
সাড়াদান কার্যক্রমে ন্যূনতম মানসমূহ নিশ্চিত
করতে এবং নিয়মিত শিক্ষণীয় ও গুণগত মান
এবং জবাবদিহিতার উন্নতি করতে সহায়তা
করে। ক�োন�ো ক�োন�ো প্রতিষ্ঠান সময় ও প্রেক্ষাপট
অনুযায়ী অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজের
ফলাফল তু লনা করতে নিজেদের মধ্যে কিছু
পদ্ধতি তৈরি করে নিতে পারে।
কর্মদক্ষতা সূচক এবং নির্দেশিকাসমূহ নিম্নলিখিত
বিষয়সমূহ পরিচালনা করতে ব্যবহার করা
যেতে পারে:
• প্রকল্প এবং কার্যক্রম পরিকল্পনা;
• সাড়াদান পর্যায়ে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্প
এবং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;
• সংস্থাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা নিরূপণ;
• দক্ষতা তৈরির ক�ৌশল;
• অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন;
• সঙ্গী এবং য�ৌথ পর্যাল�োচনা এবং মূল্যায়ন;
এবং
• ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণের মাধ্যমে
সঠিক সময়ে পর্যবেক্ষণ।

ফলাফলের প্রতিবেদন প্রদান করার সময় এর
কারণ উল্লেখ করতে হবে।

অভিয�োজন বা খাপ খাইয়ে নেয়া.

কর্মদক্ষতার সূচকগুল�ো প্রতিটি প্রেক্ষাপটে–
প্রতিষ্ঠানে-সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অভিয�োজিত হওয়া
উচিত। এগুল�ো হয়ত�োবা অন্যান্য সূচক ও
নির্দেশিকার সম্পূরক হতে পারে।

সময়. কর্মদক্ষতা সূচক এবং নির্দেশিকাগুল�ো
সাড়াদানের প্রতিটি ধাপে, চাহিদা নিরূপণ থেকে
মূল্যায়ন সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পরিমাপ/পরিমাপন. কর্মদক্ষতার সূচক
এবং নির্দেশিকাসমূহ সময়, কার্যক্রম এবং
প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি পরিমাপ
করতে এবং তু লনা করতে সক্রিয়। এটি শুধু
বিভিন্ন ধরনের চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং
অর্থবহ করে ত�োলার জন্য নয় বরং চলমান
কার্যক্রমের সাথে সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য
দরকার। কর্মদক্ষতা সূচক এমনভাবে পরিমাপ
করতে হবে যেন তা সময়, স্থানের সাথে
সঙ্গতির্পূণ হয় এবং বয়স ও জেন্ডারভিত্তিক তথ্য
যেন আলাদা হয়।
কর্মদক্ষতা সূচক যাচাইয়ের একটি সাধারণ
পদ্ধতি হল�ো ৫ ডিগ্রী দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠি
(5 degree Likert scale) (১= দৃঢ়ভাবে
অসম্মত; ২= অসম্মত;৩= সম্মত বা অসম্মত
ক�োনটাই নয়; ৪=সম্মত; ৫= দৃঢ়ভাবে সম্মত)

অতিরিক্ত নির্দেশিকা. ব্যবহাকারীদের
নিচের লিংক দেখার সুপারিশ করা হল�ো,
প্রতিটা অধ্যায়ের শেষে নির্দেশিকা এবং শব্দক�োষ
ও পাদটীকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া
যাবে।

যখন কর্মদক্ষতার সূচক প্রয়োগ করা হবে তখন
ব্যবহারকারীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুল�োর দিকে
দৃষ্টি দিতে হবে:

অখন্ডতা. কর্মদক্ষতার সূচকগুল�োকে অবশ্যই

একটি সেট বা সমাহার হিসেবে ব্যবহার করতে
হবে। এগুল�ো সংখ্যায় কম, সকল খাত বা
বিভাগ ও প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং এই
সূচকসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে বিভিন্ন
গ�োষ্ঠীসহ বিভিন্ন উৎস থেকে আসা তথ্য বিভিন্ন
দিক থেকে যাচাই করার প্রয়োজনকে প্রতিফলিত
করে । যদি একটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দেশিকা
ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে প্রভাব ও

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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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

আন্তর্জাতিক এনজিও, নেটওর্য়াক ইউএনওসিএইচএ, গ্রুপ ইউআরডি, দ্যা স্ফিয়ার প্রজেক্ট
এবং দ্যা সিএইচএস এলায়েন্স (international NGOs, networks, UNOCHA, Groupe URD, the Sphere Project and the CHS
Alliance)-এর প্রতিনিধি দল দ্বারা তৈরি। নির্দেশিকা ও সূচকসমূহ তৈরিতে আর্থিক সহয�োগিতা দেওয়ার জন্য CHS ব্যবস্থাপনা টিম
ডিজাস্টার ইমারজেন্সি কমিটি (Disasters Emergency Committee)-কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। স্ফিয়ার (Sphere), সিএইচএস
এলায়েন্স (CHS Alliance)(পূর্বে HAP and People In Aid) এবং গ্রুপ ইউআরডি (Groupe URD) থেকে বিদ্যমান উপাদান নিয়ে
নির্দেশিকা ও সূচকসমূহ তৈরি হয়েছে। র্মাচ ২০১৭ সালে ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নির্দেশিকা ও সূচকসমূহ
পূনঃনিরীক্ষণ বা সংশ�োধন করা হবে।

মানবিক মূল আদর্শ মানের নির্দেশিকা ও সূচকগুল�ো

যে সকল প্রতিষ্ঠান CHS সম্পর্কে যাচাই বাচাই করতে চায় তারা CHS এলায়েন্স ওয়েবসাইটে উল্লেখিত উপাদানগুল�ো ব্যবহার করতে পারে।
লিংকটি দেখুন: http://chsalliance.org/what-we-do/verification

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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নয়টি অঙ্গীকার ও গুণগত বৈশিষ্ট্য
1

2

3

১. দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও
প্রাসঙ্গিক মানবিক সহায়তা পাবেন।
গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ মানবিক সহায়তা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক।
1
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1
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1
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৩. মানবিক3 কর্ম কান্ড পরিচালনার ফলে দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ
নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন না, বরং তারা অধিকতর প্রস্তুত, সহনশীল
এবং কম ঝঁু কিপ্রবণ হবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ মানবিক সহায়তা স্থানীয় সক্ষমতাকে আর�ো শক্তিশালী করে এবং
9
8b
5
3

8a
2
6

নেতিবাচক প্রভাব
পরিহার করে।
6
৪. দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে
জানবেন। তথ্যসমূহে তাদের অভিগম্যতা থাকবে; এবং যে-সব সিদ্ধান্ত
তাদেরকে প্রভাবিত করবে সে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ
করবেন ।
9

3
গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ
য�োগায�োগ, অংশগ্রহণ এবং মতামত নির্ভ র মানবিক সহায়তা।

৫. নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অভিয�োগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও
জনগণের অভিগম্যতা থাকবে ।

8b
1
5
7

6

২. সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তায় দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে।
গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ যথাসময়ে কার্যকর মানবিক সহায়তা।

42
6
8a

8b
35
9

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ অভিয�োগসমূহ সাদরে গ্রহণ করা এবং আমলে নেয়া।
6

৬. দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ সমন্বিত (Coordinated) এবং সম্পূরক
(Complementary) সহায়তা পাবেন ।

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ মানবিক সহায়তা সমন্বিত এবং সম্পূরক।

8 a4 2
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৭. দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ উন্নততর সেবা প্রাপ্তি প্রত্যাশা করবেন,
যেহেতেু সংস্থাগুল�ো কর্ম অভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামত থেকে ক্রমাগত শিক্ষা
গ্রহণ করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ মানবিক সংস্থাগল�ো
ু প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জ ন এবং কার্যক্রমকে উন্নত করে।
৮. দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ য�োগ্য এবং সুসংগঠিত কর্মী ও
স্বেচ্ছাসেবীদের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ কর্মীগণ যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য তাদের সঙ্গে
8a

8 b9

ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক আচরণ ও সহায়তা করা।
৯. দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ প্রত্যাশা করতে পারবেন যে মানবিক
সহায়তা সংস্থাগুল�ো কার্যকর ও যথাযথভাবে এবং নৈতিকতা বজায় রেখে
সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে ।

8b

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পদ ব্যবস্থাপনা

এবং ব্যবহার করা।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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1

প্রতিশ্রুতি ১
2

3

দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ
ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সহায়তা পাবেন।

4

5

গুণগত বৈশিষ্ট্য : মানবিক সহায়তা
যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক।

6

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

7

প্রতিশ্রুতি ১ মানবিক সাড়াপ্রদানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য তু লে ধরে যা হল দুর্যোগগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশা কমান�ো, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং
মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। সাড়াদান কার্যক্রমে সবরকম পরিস্থিতিতে সকলকে একইভাবে সেবা দেয়া হয়ত�োবা প্রকল্পের মূল
উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাঘাত ঘটায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভাব্য সুবিধাটি বাড়ান�োর সম্ভাবনা কমে যায়।
প্রতিশ্রুতি ১ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের চাহিদা বুঝতে সহয�োগিতা করে। এই চাহিদাগুল�ো কিভাবে সময় ও বিভিন্ন গ�োষ্ঠীর
8a
সক্ষমতা অনুযায়ী পরিবর্তিত
হয় প্রতিশ্রুতি ১9 তা বুঝতে সহয�োগিতা করে। এই প্রতিশ্রুতি সাড়াদান কার্যক্রমে জেন্ডার ও বৈচিত্র্যতাসহ চাহিদার
চলমান মূল্যায়ন, নিরপেক্ষ সহায়তা পরিচালনায় নীতি ও প্রক্রিয়াসমূহের ভূ মিকা সম্পর্কে গুরত্বু দেয়।

কর্ম দক্ষতা সূচক:
১.
২.
৩.

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণ মনে করে যে, সাড়াদান কার্যক্রম তাঁদের সংস্কৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী হয়েছে।
যে সহয�োগিতা8 bএবং সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে তা ঝুঁ কি, বিপদাপন্নতা এবং চাহিদা নিরূপণ করে হয়েছে।
যাদের সহয�োগিতা এবং সুরক্ষা প্রয়োজন তাঁদের সক্ষমতাকে গুরত্বু দিয়ে(যেমন; জ্ঞান ও দক্ষতা)সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

মূল কার্যাবলী মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
• সাড়াদান কার্যক্রম পরিকল্পনার পূর্বে কি বিস্তারিত চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে?
• চাহিদা, ঝুঁ কি, সক্ষমতা, বিপদাপন্নতা এবং প্রেক্ষাপট যাচাইয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য
স্টেকহ�োল্ডারসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য কি সকলের সাথে আল�োচনা করা হয়েছে?
• পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের সময় জেন্ডার, বয়স এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে তথ্য নেওয়া হয়েছে?
• কিভাবে ঝুঁ কিপূর্ণ গ�োষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়েছে?
• সাড়াদান কি কিছু কিছু এলাকা ও জনগ�োষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সহায়তা এবং/অথবা সুরক্ষা নিশ্চিত করে?
• পরিবর্তিত চাহিদা, কর্মক্ষমতা, ঝুঁ কি এবং পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য সাড়াপ্রদানের নীতি ও বাস্তবায়নে কি কি কর্মসচি
ূ
নেওয়া হয়েছে?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

১.১ চলমান প্রেক্ষাপট
ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
সম্পর্কে জানতে পদ্ধতিগত
ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক
বিশ্লেষণ করা।

চাহিদা নিরূপণ এবং বিশ্লেষণ
•

চাহিদা নিরূপণ এবং বিশ্লেষণ একটি প্রক্রিয়া, এককালীন ক�োন ঘটনা নয়, সময়ের সাথে সাথে বিস্তারিত
বিশ্লেষণ করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর চাহিদা শুধু অনুমানের ভিত্তিতে চিহ্নিত না করে চাহিদা নিরূপণের
মাধ্যমে চিহ্নিত করতে হবে এবং চাহিদা নিরূপণের সময় তাদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন আল�োচনার মাধ্যমে
যথাযথ সাড়াদান খুজঁ ে বের করতে হবে।

•

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অন্য আরেকজনকে দিয়ে দেখান�ো এবং যাচাই করা খুবই গুরত্বু পর্ণূ, এর ফলে
প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন তথ্য নির্ভু ল হয়।

•	ম�ৌলিক

মানবাধিকারের উপর জুলমু , অস্তিত্বের অগ্রাহ্যতা, সহিংসতার হুমকি ইত্যাদি চিহ্নিত করে
ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং যারা সহয�োগিতা করছেন তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা যাচাই করা খুবই
গুরত্বু পূর্ণ। এছাড়াও আর�ো কার্যকর এবং টেকসই সাড়াদানের জন্য জেন্ডারভিত্তিক (জেন্ডারভিত্তিক)
চাহিদা সমূহের একটি বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

•

অন্যান্যদের সাথে সমন্বয় প্রয়োজন এবং একাধিক মূল্যায়নের ভার থেকে কমিউনিটিকে রেহাই দিতে
হবে। যেখানে সম্ভব, য�ৌথভাবে চাহিদা নিরূপণের (যেমন মাল্টি-ক্লাস্টার/সেক্টর ভিত্তিক প্রাথমিক
অবস্থায় দ্রুত চাহিদা নিরূপণ (এমআইআরএ) কাজ সম্পন্ন করা উচিত এবং তথ্যসমুহ (নির্বাচনী
মানদন্ডসহ) আগ্রহী সংস্থা, সরকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীকে জানাতে হবে।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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১.২ বিভিন্ন শ্রেনির মানুষের
বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা
এবং নিরপেক্ষভাবে
নিরূপিত চাহিদা ও ঝঁু কির
ূ
ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্ম সচি
প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন
করা।

যর্থার্থ কার্যক্রম
•

মানবিক সাড়াদান কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির বিভিন্ন গ�োষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণয�োগ্য হতে হবে। জনগণের
ম�ৌলিক চাহিদা পূরণ (যেমন, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা); তাঁদের সুরক্ষায় সাড়া দেয়া (যেমন
য�ৌন নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতির�োধ); জনগণকে নিজেদের মর্যাদা এবং আত্ম-সম্মানব�োধ বুঝতে
সক্ষম করে তু লতে হবে। এসবের মাধ্যমে সব সম্প্রদায়ের অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেদিকে দৃষ্টি
দিতে হবে। গ্রাম বা শহর কেন্দ্রিক সে যে কার্যক্রমই নেওয়া হয় তা যেন প্রেক্ষাপট এবং এর পরিবেশ
অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়।

•

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিছু অভ্যাস মানবাধিকার লংঘন এবং বিভ্রান্তিকর (যেমন;
পক্ষপাতদুষ্টভাবে মেয়ে, ছেলে বা সুনির্দিষ্ট ক�োন গ�োত্র লক্ষ্য করা, নারীদের শিক্ষাকে অস্বীকার করা,
টিকাদান কর্মসচিকে
ূ
অস্বীকার করা) এগুল�ো ক�োন�োভাবেই গ্রহনয�োগ্য হবে না।

নিরপেক্ষ চাহিদা নিরূপণ
•

প্রত্যন্ত অঞ্চল যেমন; যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে পারেনি, ভ�ৌগ�োলিকভাবে প্রবেশাধিকার কম অথবা
অন্যক�োন পরিবারের আশ্রয়ে আছে তাঁদের চাহিদা যাচাইয়ে বিশেষ গুরত্বু দিতে হবে। একইভাবে
‘ঝুঁ কি’তে থাকা জনগণ যেমন; প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, গৃহবধু, শিশু এবং কিশ�োর-যারা সাধারণত জুলমু ,
শ�োষণ এবং নির্যাতনের শিকার হয় সবচেয়ে বেশি- তাদের চাহিদা নিরূপণে একই পদ্ধতি অবলম্বন
করতে হবে। নিরপেক্ষ থাকা মানে এই নয় সকলকে একইভাবে গুরত্বু দিতে হবে। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তি,
দল বা গ�োষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা, বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা রয়েছে।

বিপদাপন্নতা
•

বিভিন্ন কারণে মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে, যেমন; বয়স (বিশেষ করে বেশি ছ�োট শিশু এবং বেশি
বয়স্ক ব্যক্তি, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধি (যেমন; যাদের চলাচলে সমস্যা এবং এইচআইভি এইডস্ আক্রান্ত
ব্যক্তি) অথবা যারা অন্য বিপদাপন্নদের যত্ন নেয় তারাও বিপদাপন্ন থাকে।

•

সামাজিক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও জনগণকে বিপদগ্রস্ত করে ত�োলে। এর মধ্যে রয়েছে বৈষম্য
এবং প্রান্তিককরণ (যেমন ক�োন ক�োন প্রেক্ষাপটে নিচু সামাজিক অবস্থা এবং কম ক্ষমতাসম্পন্ন নারী
এবং মেয়েশিশু), সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (বিভিন্ন তথ্যে প্রবেশাধিকারের অভাব), পরিবেশগত অবনতি
(যেমন, মাটির ক্ষয় বা বনভূ মি ধ্বংস), জলবায়ু পরিবর্ত ন, দারিদ্র্যতা, স্থলভাগের অভাব, দুর্বল
শাসনব্যবস্থা, জাতিগত, শ্রেণী, বর্ণ এবং ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংয�োজন।

বিদ্যমান সক্ষমতা

১.৩ পরিবর্তিত চাহিদা,
সক্ষমতা এবং প্রেক্ষাপটের
সাথে খাপ খায় এমন
ূ গ্রহন করা।
কর্ম সচি

•

নিজেদের সীমানার মধ্যে সময়মত ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীকে সহায়তা এবং সুরক্ষা দেয়া রাষ্ট্রের প্রাথমিক
দায়িত্ব। অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদের হস্তক্ষেপ শুধমু াত্র তখনই প্রয়োজন যখন ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর
এবং রাষ্ট্রের সক্ষমতা বা সাড়াদানের ইচ্ছা থাকবেনা (বিশেষ করে সাড়াদানের প্রাথমিক পর্যায়ে)।
যখন রাষ্ট্র বা কর্তৃ পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিশেষ ক�োন জনগণ বা গ�োষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য করে তখনও
বাইরে হস্তক্ষেপ প্রয�োজ্য।

•

ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং পুরষু (বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীসহ) যারা ইতিমধ্যে ভু গেছে এবং নিজেদের খাপ
খাইয়ে নিয়েছে দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারে তাঁদের আর�োও দক্ষতা, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অর্জনের
প্রয়োজন হতে পারে। তাঁরা সাধারণত প্রাথমিক সাড়াদানকারী হবে। মানবিক সাড়াদান কর্মসচূ ীতে
ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর কার্যকরী অংশগ্রহণ তাদের মর্যাদার সাথে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি
অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশ।

ূ
খাপ খায় এমন কর্ম সচি
•

সাড়াদান কর্মসচি
ূ চলাকালীন মাঠ কর্মীদের অবশ্যই জনগ�োষ্ঠীর সাথে নিয়মিত য�োগায�োগের মাধ্যমে
সাড়াদান কর্মসচূ ী তাঁদের চাহিদা কতটু কু মেটাতে পারছে এবং অতিরিক্ত বা ভিন্ন সাড়াদান কর্মসচূ ী
প্রয়োজন কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে।

•

মহামারী সংক্রান্ত এবং অন্যান্য তথ্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং চলমান সিদ্ধান্ত গ্রহনে ও জীবন
বাঁচান�োর জন্য অগ্রাধিকার কাজসমুহ চিহ্নিত করতে এই তথ্যসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

•

প্রতিক্রিয়াকারীকে পরিবর্তিত চাহিদার ভিত্তিতে নতু নভাবে কর্মসচি
ূ পরিকল্পনায় যথেষ্ট নমনীয় থাকতে হবে
এবং দাতাসংস্থাসমূহ যাতে এর সাথে একমত হন তার জন্য আল�োচনার প্রয়োজন হতে পারে।

১

এখানে ব�োঝান�ো হয়েছে, যেমন: নার ী, পু রু ষ, ছেলে, মেয়ে, শিশু-কিশ�োর ও বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ ধী এবং সু নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু বা উপজাতি।
২

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
• প্রতিষ্ঠানের কি চাহিদা ভিত্তিক, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন মানবিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছ প্রতিশ্রুতিনীতি রয়েছে? কর্মীরা কি এই সম্পর্ক জানে?
• নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং বৈষম্যহীন সংশ্লিষ্ট স্টেকহ�োল্ডাররা কি প্রতিষ্ঠানকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং বৈষম্যহীন হিসেবে উপলদ্ধি করে?
• কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে জেন্ডার, বয়স এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে ধারাবাহিভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি কি অন্তর্ভুক্ত?
• তথ্যসমূহ কি নিয়মিত কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ
১.৪. ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী
ও জনগণের চাহিদা
এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে
নিরপেক্ষভাবে সহায়তা
প্রদানের প্রতিশ্রুতিসহ
নীতিমালা প্রণয়ন।
১.৫. সুবিধাবঞ্চিত বা প্রান্তিক
জনগণ ও জনগ�োষ্ঠির
বৈচিত্র্যসমূহ বিবেচনা এবং
আলাদা আলাদা উপাত্ত
সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি
নীতিমালাসমূহে বর্ণিত থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ
নিরপেক্ষভাবে সহায়তা এবং বৈচিত্র্যের সাথে সাংগঠনিক নীতিমালা
•

একটি সংস্থা যা CHS-এর প্রয়োজনীয় নিয়ম, নীতি, প্রক্রিয়াগুলি পূরণ করে, সে সংস্থা জেন্ডার,
বয়স, সক্ষমতা এবং বৈচিত্র্যতাকে সম্মান রেখে মানবিকারের মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি
সমর্থনে নথিবদ্ধ হয়।

•

প্রতিটি কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই এই নীতির সাথে তাঁদের সম্পর্ক এবং তাঁরা এর সঙ্গে কতকুটু
দায়বদ্ধ তা বুঝতে হবে। অন্যান্য স্টেকহ�োল্ডাররাও এই নীতিসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

আলাদা আলাদা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ
•

চাহিদা নিরূপণ এবং প্রতিবেদনের জন্য কিভাবে আলাদাভাবে তথ্য উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা হবে
তা প্রাতিষ্ঠানিক নীতিসমূহের মধ্যে অবশ্যই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এটি নিরপেক্ষভাবে
সহায়তার প্রমাণ দিতে অবদান রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমে যেখানে সহয�োগিতা প�ৌঁছান�োর কথা
সেখানে সহয�োগিতা প�ৌঁছাচ্ছে কিনা তা জানা যাবে।

অতিরিক্ত নির্দেশিকার জন্য কিছু লিংক
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

আর�ো তথ্যের জন্য CHS এলায়েন্স ওয়েবসাইট দেখুন: http://chsalliance.org/resources
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2

প্রতিশ্রুতি ২
3

সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তায়
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা
থাকবে।

5

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ
যথাসময়ে কার্যকর মানবিক সহায়তা।

6

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
প্রতিশ্রুতি ২ কার্যকর ব্যবস্থাগল�ো
ু র প্রয়োজনীয়তা তু লে ধরে, যা সময়মত, প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়গুল�ো সমর্থন করে এবং
ভ�ৌগ�োলিকভাবে পর্যাপ্ত ও সময়মত এবং চাহিদাভিত্তিক সহায়তা ও সুরক্ষা উভয়ই দিতে পারে। এই প্রতিশ্রুতি অভিগম্যতা, নিরাপত্তা, অর্থায়ন,
সরবরাহ, সক্ষমতা এবং বির�োধপূর্ণ অগ্রাধিকারের চ্যালেঞ্জগুল�ো স্বীকার করে, কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী সার্বিক সাড়াদানের জন্য মানবিক
সম্প্রদায়সমূহ একসাথে কাজ করে সমাধানের একটি পথ খুজঁ ে বের করার প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেছে। দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি সাড়াদান
কার্যক্রমের গতি, উপযুক্ততা ও দক্ষতা বাড়িয়ে দেয় এবং নির্ভ রয�োগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুল�ো নেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করে। সাড়াদান
8 a শুধম
ু াত্র সময় অনুযায়ী9 করলে হবে না, মানুষের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম মানসমূহও মেনে চলতে হবে।

কর্মদক্ষতা সূচক:
১.
২.
8b

৩.

সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন দলসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ অনুধাবন করবে যে তারা সময়মত সহায়তা ও সুরক্ষা পেয়েছে।
সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন দলসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ অনুধাবন করবে যে সাড়াদান কর্মসচূ ীর মাধ্যমে তাদের চাহিদা
পূরণ হয়েছে।
মানবিক সাড়াদান কর্মসচূ ী সময়, গুণমান এবং পরিমাণের ভিত্তিতে তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তা
উঠে আসবে।

মূল কার্যাবলীগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
• সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁ কিসমূহ কি নিয়মিত চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কি পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে?
• কার্যক্রম পরিকল্পনা কি অনুকূল সময় যেমন; আবহাওয়া, ঋতু বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিবেচনা করে করা হয়েছে?
• দেরিতে কর্মসচি
ূ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং কাজের কি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সমাধান করা হয়েছে?
• সতর্কবার্তা এবং পরিকল্পনা (contingency plans) কি ব্যবহৃত হয়েছে?
• বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত টেকনিক্যাল বা কারিগরি মানসমূহ কি ব্যবহার এবং সফল হয়েছে?
• যে চাহিদাসমূহ পূরণ হয়নি সেগুল�ো কি চিহ্নিত ও পূরণ করা হয়েছে?
• পর্যবেক্ষন প্রতিবেদন কার্যক্রমে সংয�োজন করা হয়েছে?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

২.১ প্রতিবন্ধকতাসমূহ
নিরসনে এমনভাবে
ূ বিন্যাস করা
কর্ম সচি
যাতে প্রস্তাবিত কর্ম কান্ড
বাস্তবসম্মত এবং
জনগ�োষ্ঠির জন্য নিরাপদ
হয়।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসন এবং বাস্তবসম্মত কর্ম কান্ড
•

•

•
•

নিরাপত্তাহীনতা বা লজিস্টিক সমস্যা জনগণের প্রবেশাধিকারকে সীমিত করতে পারে, অর্থায়ন অপর্যাপ্ত হতে পারে
এবং স্থানীয় কর্তৃ পক্ষ মানবাধিকার কর্মীদের সাড়াদান কাজ করতে অনুমতি নাও দিতে পারে। প্রবেশাধিকার বা
তহবিল সীমাবদ্ধতার কারণে টেকনিক্যাল বা কারিগরি মানসমূহ পূরণের প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্ভবপর নাও হতে
পারে। প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং তাদের কর্মীদের ন্যূনতম মান পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার
অভাব দেখা দিতে পারে।
স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রম করার জন্য সরকার, অন্যান্য সংস্থা
এবং দাতাসংস্থাসমূহের সাথে কুটনীতিক ক�ৌশল, লবিং এবং এডভ�োকেসি বা সুপারিশ করতে হতে
পারে।
মানবিক সাড়াদানে এই প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধা ও চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলার ক�ৌশল তৈরিতে (যেমন;
এডভ�োকেসি, রেফারেল সিস্টেম এবং আপদকালীন পরিকল্পনা) সমন্বিত কাজ সবসময়ই প্রয়োজন।
সহায়তা ও সুরক্ষা চাহিদার উন্নয়ন পরিমাপের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মদক্ষতা সূচক চিহ্নিত
করা গুরত্বু পূর্ণ যা প্রেক্ষাপটভিত্তিক, অর্জ নয�োগ্য এবং নিয়মিত পর্যাল�োচনা করতে হবে।
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২.২ অযথা সময়ক্ষেপণ না করে
সময়মত মানবিক সহায়তা
প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং
বাস্তবায়ন।

সময়জ্ঞান
•

•

•

সময়জ্ঞান শুধমু াত্র একটি দ্রুত সাড়াদান কাজের জন্য নয়, এটি সঠিক সময়ে সঠিক সেবা
দেওয়ারও বিধান। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের গ্রীষ্ম এবং শীতকাল অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের
চাহিদার প্রয়োজন হতে পারে এবং পশু খাবার, বীজ বা কৃষিকাজে ব্যবহৃত উপকরণ বন্টনের মত�ো
কার্যক্রমগুলি কৃষি ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা অনুযায়ী হিসাব করতে হবে।
সরবরাহ এবং পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়া ক্রমাগত সনাক্ত এবং কাজের দেরী ঠেকান�োর জন্য কর্মপরিকল্পনায়
সময়সীমা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আইএএসসি মানবাধিকার কর্মসচূ ী চক্রে (IASC humanitarian
programme cycle) ধীরগতি সম্পন্ন এবং হঠাৎ সংগঠিত দুর্যোগের সম্ভাব্য সময়সীমা সম্পর্কে আর�ো
তথ্য রয়েছে (অতিরিক্ত নির্দেশিকার জন্য নিচের লিংকগুল�ো দেখুন)।
সংকট সৃষ্টির পূর্বে পূর্বাভাস এবং আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার ব্যবহার এবং আপদকালীন পরিকল্পনা
তৈরি করতে হবে। ফলে জনেগ�োষ্ঠী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সময় অনুযায়ী কার্যক্রম
বাস্তবায়ন করতে পারবে ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের জীবন এবং জীবনধারণ ঝুঁ কিতে পরার আগে
তাঁদের সম্পদগুলি রক্ষা করতে পারে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ
•

•

তহবিলের প্রাপ্যতা, তথ্যে প্রবেশাধিকার, প্রস্তুতির পর্যায়, প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বা প্রভাব প্রদর্শনের
প্রয়োজন সহ বিভিন্ন ফ্যাক্টরের পরিব্যপ্তী মানবিক দুর্যোগে সাড়াদান কর্মসচূ ীর সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত
করতে পারে। দাতা সরকারগুলিও রাজনৈতিক প্রর�োচনায় প্রভাবিত হতে পারে। চাহিদাসমূহের
বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ভয়াবহ দুর্যোগের
প্রাথমিক পর্যায়ে বিস্তারিত তথ্যগলি
ু অনুপস্থিত থাকে এবং সিদ্ধান্তগুলি অপ্রতু ল জ্ঞানের উপর ভিত্তি
করে করা হয়।
সিদ্ধান্ত গ্রহনে নমনীয় হওয়া প্রয়োজন এবং চলমান চাহিদা নিরূপণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে সাড়া দিতে হবে। সিদ্ধান্ত
গ্রহন প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তবে সাড়াদানে সবাই এক হয়ে সাড়া দিবে। কিন্তু
সিদ্ধান্ত গ্রহনের মূল দায়িত্ব জাতীয় কর্তৃ পক্ষের হওয়া উচিত। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন
প্রক্রিয়া অবশ্যই লিখিত আকারে সংরক্ষিত থাকবে এবং অবশ্যই অন্যদের সাথে আল�োচনা এবং সমন্বয়ের
মাধ্যমে হতে হবে। (প্রতিশ্রুতি ৬ দেখুন)

২.৩ ক�োন অপূর্ণ চাহিদা
পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে
দায়িত্বপ্রাপ্ত ও কারিগরী
দক্ষতাসম্পন্ন সংস্থার নিকট
প্রেরণ, অথবা সেই চাহিদাগুল�ো
পূরণের জন্য এ্যাডভ�োকেসী
করা।

অপূর্ণ চাহিদা

ূ নিরূপণ এবং
২.৪ কর্ম সচি
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মানবিক
কর্ম কান্ডে ব্যবহৃত কারিগরী
মান এবং ভাল দৃষ্টান্তগুল�ো
ব্যবহার করা।

কারিগরী মান এবং ভাল উদাহরণ

ূ সমূহের মধ্যে
২.৫ কর্ম সচি
সামঞ্জস্য বিধান এবং
এগুল�ো বাস্তবায়নের
দুর্ব লতা দুর করার জন্য
মানবিক সহায়তা কাজ,
কাজের তাৎক্ষণিক ফলাফল
(outputs) এবং চু ড়ান্ত
ফলাফল (outcomes)
পরিবীক্ষণ করা।

কাজ, কাজের তাৎক্ষণিক ফলাফল (outputs) এবং চু ড়ান্ত ফলাফল (outcomes) পরিবীক্ষণ

•

•

•

•

•

কিছু চাহিদা সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া মেটান�ো সম্ভব হয় না (যেমন; ভূ মিতে প্রবেশাধিকার এবং ভূ মি
মালিকানার অধিকার) এবং ক�োন�ো ক�োন�ো চাহিদা মেটান�োর জন্য বাহিরের প্রতিষ্ঠানের দক্ষ এবং
অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহয�োগিতা ছাড়া সম্ভব হয় না। তবে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এই চাহিদাসমূহ ম�োটান�োর
জন্য অন্য দক্ষতাসম্পন্ন সংস্থার নিকট প্রেরণ করা এবং সেই চাহিদাগুল�ো পূরণের জন্য এ্যাডভ�োকেসি
বা সুপারিশ করা।

সাধারণভাবে সংস্থাগলিকে
ু
সকল ক্ষেত্রের জন্য জাতীয় মানসমূহ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত- যদিও
ক�োন�ো ক�োন�ো সময় এগুল�ো দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতি ম�োকাবেলায় ব্যবহৃত হতে পারে, পুরান�ো বা গৃহীত
ভাল অভ্যাসগুল�োর সমপর্যায়ের নাও হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে ভবিষ্যত মানবিক সাড়াদানের
কর্মসচি
ূ র জন্য জাতীয় মানদন্ড হিসেবে তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। স্ফিয়ার হ্যান্ডবুক এবং
এর সহয�োগি মানসমূহ একটি কাঠাম�ো দেয় যা বর্ত মান এবং ভবিষ্যত দুর্যোগে সাড়াদান কর্মসচূ ী
পরিচালনায় নির্দেশনা দিতে পারে।
মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ প্রকল্প পুনর্বিবেচনা করে, নির্বাচনী মানদন্ডের আবেদন যাচাই করে এবং
যাদের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়েছে সে সকল জনগণের কাছে এই সহয�োগিতা প�ৌঁছাচ্ছে
কিনা তা নিশ্চিত করে। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহিতাদের বিভিন্ন দল থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ায় সাড়াদানে সক্ষম
করে (উদাহরণস্বরূপ জেন্ডার ভারসাম্যহীনতা প্রশমন) এবং উদীয়মান সমস্যা বা প্রবণতাগুলি চিহ্নিত
করে।
মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ শুধমু াত্র কার্যাবলী; বিতরণের সংখ্যা বা ফলাফল যেমন; কতজনকে সুবিধা
দেওয়া হয়েছে ইত্যাদির উপর গুরত্বু দিবে না এর পাশাপাশি কর্মদক্ষতা সূচকসহ প্রকল্প উদ্দেশ্য
কতটু কু সফল হয়েছে তা পরিমাপ করবে। প্রকল্প ফলাফলগুলি কার্যক্রম শেষে প্রত্যাশিত ফলাফলের
সাথে সম্পর্কিত যেমন, সুবিধাগুলি বা অনুশীলনের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। ফলাফলের
সময়সীমার প্রতিও নজর রাখা উচিত।
শুধমু াত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে এটি নিশ্চিত করার জন্য নিয়িমিত মনিটরিং
বা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া পর্যাল�োচনা করতে হবে। পরিবীক্ষণ কাজে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ এবং প্রধান
স্টেকহ�োল্ডারদের সংযুক্ত করতে হবে এবং তাঁদের উপর নির্ভ র করতে হবে। (প্রতিশ্রুতি ৭ দেখুন)

দুর্বল কর্মদক্ষতা দূর করা
•

মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভু লগুল�ো ঠিক করা, দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং
পদক্ষেপ গ্রহণকে উন্নত করতে হবে। পর্যবেক্ষণের ফলে যে পরিবর্ত ন এসেছে তা লিখিত আকারে
লিপিবদ্ধ করতে হবে। (প্রতিশ্রুতি ৭ দেখুন)

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
• মূল্যায়ন এবং কর্মসচ
ূ ী পরিকল্পনা বা প্রতিশ্রুতি করার আগে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ এবং অর্থায়ন করা হয়েছে, এটি মূল্যায়নের কি স্বচ্ছ
প্রক্রিয়া রয়েছে?
• পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহয�োগিতা করা জন্য কি স্বচ্ছ নীতি, প্রক্রিয়া এবং সম্পদ রয়েছে? মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কি ব্যবস্থাপনা
ও সিদ্ধান্ত গ্রহন ব্যবহৃত হচ্ছে? কর্মীরা এই সম্পর্কে জানে?
• সম্পদ বন্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়সীমা এবং দায়-দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে কি স্বচ্ছ ক�োন প্রক্রিয়া রয়েছে?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ

নির্দেশিকা

ূ র
২.৬ কর্ম সচি
প্রতিশ্রুতিগুল�ো সাংগঠনিক
দক্ষতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ।

সাংগঠনিক দক্ষতা

২.৭ নীতি প্রতিশ্রুতিগুল�ো
নিশ্চিত করেঃ
ক. মানবিক কর্মকান্ডসমূহ
এবং এগুল�োর প্রভাবের
পদ্ধতিগত, উদ্দেশ্যপূর্ণ
এবং চলমান পরিবীক্ষণ
ও মূল্যায়ন;
খ. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
হতে প্রাপ্ত প্রমাণাদি
ূ ে সঙ্গতি
কর্ম সচিত
বিধান এবং উন্নতির
জন্য ব্যবহার; এবং
গ. স
 ময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করে তদানুযায়ী সম্পদ
বরাদ্দ করা।

•

প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগুল�ো সংস্থার নির্বাচিত বাস্তবায়ন এলাকায় টেকনিক্যাল বা কারিগরি গুণগতমানের
প্রয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং এগুল�োকে বজায় রাখার গুরত্বু কে প্রতিফলিত করবে। তবে, কিছু
প্রতিষ্ঠানের একটি এলাকায় অনন্য প্রবেশাধিকার থাকতে পারে এবং আবার তাদের দক্ষতার বাইরের
পরিষেবাগুল�ো প্রদান করার বিধান বা সমর্থন করতে বাধ্য হতে পারে, যতক্ষন না পর্যন্ত বাইরের
প্রতিষ্ঠানের সহয�োগিতা পাওয়া না যায়।

•

সকল কর্মীদের সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা একটি প্রতিষ্ঠানের নিজেদের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে
বিভিন্ন দক্ষ ব্যক্তিসহ একসাথে কাজ করতে সহয�োগিতা করে। (প্রতিশ্রুতি ৮ দেখুন)। এটা মনে
রাখাও গুরত্বু পূর্ণ যে দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং আপদকালীন পরিকল্পনা পরবর্তী সংকটে আরও কার্যকর এবং
সময়মত সাড়াদানে অবদান রাখতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, প্রক্রিয়া ও বিধান
•

তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ সংজ্ঞায়িত করা হয় যার মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্যপ্রণ�োদিত সিদ্ধান্ত বা
উপসংহার আনা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে এবং এর বৈধতা ভিন্ন হতে পারে
(বৈজ্ঞানিক হতে হবে তা নয়)। মানবিক সাড়াদান কর্মকান্ডের প্রভাব এবং ফলাফলকে উন্নত করতে
নিয়মানুগ ও কঠ�োর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লিখিত প্রমান তৈরি করতে হবে।

•

যে প্রতিষ্ঠান মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানসমূহ মেনে চলে সে সকল প্রতিষ্ঠান পরিবীক্ষণ এবং
মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে কর্মসচূ ীতে সংয�োজন করা হয়েছে এবং সময়ানুযায়ী কিভাবে নীতি
ও ক�ৌশল তৈরি এবং প্রস্তুতি ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে তা দেখাতে পারবে।(প্রতিশ্রতি ৭
দেখুন) এর ফলে তাড়াতাড়ি এবং যখন প্রয়োজন কর্মী নিয়োগ বা পুনঃনিয়োগ করতে পারবে এবং
জরুরি ভিত্তিতে সাড়াদানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
•

কার দায়িত্ব, কার সাথে আল�োচনা করা হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন
ইত্যাদিসহ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া এবং দায়িত্বগুল�ো সম্পর্কে সকলে যাতে বুঝতে পারে
সে অনুযায়ী বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

অতিরিক্ত নির্দেশিকার জন্য কিছু লিংক
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

আর�ো তথ্যের জন্য CHS এলায়েন্স ওয়েবসাইট দেখুন: http://chsalliance.org/resources
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3

প্রতিশ্রুতি ৩
মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন
না, বরং তারা অধিকতর প্রস্তুত, সহনশীল এবং কম
ঝুঁ কিপ্রবণ হবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ মানবিক সহায়তা
স্থানীয় সক্ষমতা শক্তিশালী করে
এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিহার
করে।

6

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
এই প্রতিশ্রুতি দুর্যোগে সাড়াদান এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তু লতে স্থানীয় এবং জাতীয় সক্ষমতা তৈরি এবং
স্বীকৃতিদানের প্রয়োজনের উপর গুরত্বু দিয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে স্বতন্ত্রভাবে, কমিউনিটি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর
শক্তিশালী প্রভাব থাকবে এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক বেশি সহনশীল হবে এবং ভবিষ্যত আঘাত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। ক�োন ক�োন
সময় মানবিক কর্মকান্ড অয�ৌক্তিক, ক্ষতিকারক পরিণাম হতে পারে-প্রতিষ্ঠানসমূহ অবশ্যই এইগুল�ো চিহ্নিত করবে এবং অন্যান্যদের সাথে সমম্বয়
9 করে এই ধরনের প্রভাবগুলি প্রতির�োধ বা কমিয়ে আনতে কাজ করবে।

কর্ম দক্ষতা সূচক:
১.
২.
৩.

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ মনে করে যে, ভবিষ্যৎ আঘাত এবং মানবিক কর্মকান্ডের ক্ষতিকারক পরিণাম থেকে তাঁরা
নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে।
স্থানীয় কর্তৃ পক্ষ, নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ দায়িত্বের সাথে সাড়া দেয় এবং তারা মনে করে যে, তাদের সক্ষমতা বেড়েছে।
সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন দলসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ মানবিক কর্মকান্ডের ফলে ক�োন�ো নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করতে
পারে না।

মূল কার্যাবলীগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•
•
•
•

সহনশীলতার জন্য স্থানীয় সক্ষমতা চিহ্নিত করা (যেমন; কাঠাম�োসমূহ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, নেতৃবৃন্দের সংখ্যা এবং সহয�োগী নেটওর্য়াক)
হয়েছে কি এবং এই সক্ষমতাসমূহ শক্তিশালীকরণে কি ক�োন�ো পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে?
প্রকল্প কর্মসচূ ীতে কি বিদ্যমান ঝুঁ কি, আপদ, বিপদাপন্নতা সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়েছে?
ঝুঁ কি কমান�ো এবং সহনশীলতা তৈরির ক�ৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা কি ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণের সাথে আল�োচনা করে করা হয়েছে?
সাড়াদান ক�ৌশল স্থানীয় এবং/অথবা জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হয়েছে এটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক�োন ক�োন উপায়ে (আনুষ্ঠানিক
এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়) স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং/অথবা কর্তৃ পক্ষের সাথে আল�োচনা করে করা হয়েছে?
সুবিধাবঞ্চিত এবং বিপদাপন্ন জনগণসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে সকল গ�োষ্ঠী বা দলগুল�োকে কি সমানভাবে অংশগ্রহনের সুয�োগ দেয়া
হয়েছে?
সাড়াদান কর্মসচি
ূ কি প্রাথমিক পুনরুদ্ধার পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে?
কর্মীরা কি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত টেকনিক্যাল বা কারিগরি মানসমূহ ব্যবহার করেছে?
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহ�োল্ডারের সাথে পরামর্শ করে কি একটি স্থানান্তর এবং/অথবা প্রস্থান ক�ৌশল তৈরি করা
হয়েছে?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

৩.১. স্থানীয় সক্ষমতার
উপর ভিত্তি করে প্রকল্প
প্রণয়ন নিশ্চিত করা এবং
দুর্যোগ কবলিত জনগ�োষ্ঠী
ও জনগণের সহনশীলতা
(resilience) বৃদ্ধির লক্ষ্যে
কাজ করা।

জনগ�োষ্ঠীর সহনশীলতা
•

কমিউনিটি এবং রাষ্ট্রের সক্ষমতার মধ্যে দক্ষতা, জ্ঞান, নেটওয়ার্ক , প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উদ্যোগসমূহ
অন্তর্ভুক্ত। সক্ষমতা তৈরি করতে সম্পদ (যেমন তহবিল, উপকরণ, ইত্যাদি) ও শাসন এবং ব্যবস্থাপনার
পদ্ধতিকে সহায়তা করা যেতে পারে।

•

সেবা পরিকল্পনার মাধ্যমে সহনশীলতাকে মজবুত করা যাবে যা আপদের প্রভাবকে কমিয়ে আনতে সহয�োগিতা
করবে। (যেমন; বন্যা ও খরা ব্যবস্থাপনা, হ্যারিকেন বা ভূ মিকম্প সহনশীল কাঠাম�ো)
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৩.২. জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে
বিদ্যমান আপদ ও ঝঁু কি
নিরূপণ প্রতিবেদন এবং
প্রস্তুতি পরিকল্পনাসমূহ
ূ প্রণয়নের
কর্ম সচি
দিকনির্দেশনা হিসেবে
ব্যবহার করা।
৩.৩. প্রান্তিক ও
সুবিধাবঞ্চিত গ�োষ্ঠীর
যথাযথ প্রতিনিধিত্ব
নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে
স্থানীয় নেতৃ ত্ব ও
প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা
তৈরিতে সহায়তা করাযাতে তারা ভবিষ্যতে
সংঘটিত যে ক�োন সংকটে
প্রথম সাড়াদানকারী
হিসেবে দায়িত্ব পালন
করতে পারে।

জনগ�োষ্ঠীতে বিদ্যমান আপদ ও ঝঁু কি নিরূপণ
•

•

স্থানীয় নেতৃ ত্ব ও সক্ষমতা তৈরি
•

•

•

৩.৪. মানবিক কর্ম কান্ডের
শুরুতেই স্থানান্তর বা প্রস্থান
ক�ৌশলের Transition and
exit strategy) পরিকল্পনা
করা যা নির্ভ রশীলতার
ঝঁু কি হ্রাসের পাশাপাশি
দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক
প্রভাব নিশ্চিত করে।
৩.৫. দুর্যোগকালীন দ্রুত
পুনরুদ্ধার এবং স্থানীয়
অর্থনীতি সহায়ক প্রকল্প
প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন
করা।

৩.৬. নিম্নলিখিত
বিষয়গুল�োসহ সম্ভাব্য
অথবা ঘটে যাওয়া
অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক
প্রভাবসমূহ যথাসময়ে ও
যথাযথভাবে চিহ্নিত করা
এবং সেগুল�ো সমাধানের
জন্য কাজ করা।
ক. জনগণের সুরক্ষা,
নিরাপত্তা, মর্যাদা ও
অধিকারসমূহ;
খ. কর্মীদের দ্বারা য�ৌন
শ�োষণ ও নির্যাতন
sexual exploitation and
abuse);
গ. সংস্কৃতি, জেন্ডার
এবং সামাজিক ও
রাজনৈতিক সম্পর্ক সমূহ;

কমিউনিটি এবং রাষ্ট্রের সক্ষমতার মধ্যে দক্ষতা, জ্ঞান, নেটওয়ার্ক , প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উদ্যোগসমূহ
অন্তর্ভুক্ত। সক্ষমতা তৈরি করতে সম্পদ (যেমন তহবিল, উপকরণ, ইত্যাদি) ও শাসন এবং
ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে সহায়তা করা যেতে পারে।
সেবা পরিকল্পনার মাধ্যমে সহনশীলতাকে মজবুত করা যাবে যা আপদের প্রভাবকে কমিয়ে আনতে
সহয�োগিতা করবে। (যেমন; বন্যা ও খরা ব্যবস্থাপনা, হ্যারিকেন বা ভূ মিকম্প সহনশীল কাঠাম�ো)
সাধারণত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনগ�োষ্ঠী যে ক�োন�ো দুর্যোগে সবার প্রথমে সাড়া দেয় এবং
পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান থাকে। কিছু স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ কিছু গ�োষ্ঠীর চাহিদা
সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রয়েছে-যেমন সে সকল প্রতিষ্ঠানগুল�ো যারা নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে
কাজ করে।
স্থানীয় এনজিওসমূহকে সমঅংশীদারের চেয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে কাজ করতে বেশী দেখা যায়। তবে
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অধিক সহয�োগিতার উদ্দেশ্য পূরণে কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। (বিশেষ
করে যে সকল প্রতিষ্ঠান নারী বা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে) তাদের সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে
এবং বড় পরিসরে যাতে সাড়াদান কর্মসচূ ী করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে
তাদের সক্ষম করে তু লতে হবে। এর ফলে মন�োভাব পরিবর্ত ন হবে এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুল�ো
দীর্ঘমেয়াদী সাড়াদানে নজর দিবে যা স্থানীয় অংশীদারদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার স্বাধীনতা দিবে।
এছাড়াও উন্মুক্ত সংলাপ এবং গঠনমূলক সমাল�োচনাতে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থার
প্র ্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।
যেখানেই সম্ভব, বাইরের বিশেষজ্ঞদের পরির্বতে স্থানীয় ও জাতীয় কর্মীদের নিয়োগ করা উচিত।

ক্রান্তিকালীন বা প্রস্থানের ক�ৌশলের
•
•

ঢালাওভাবে সেবা না দিয়ে বরং রাষ্ট্র এবং কমিউনিটির মধ্যে বিদ্যমান নিয়ম বা প্রক্রিয়া অনুযায়ী
সেবা প্রদান করতে হবে কেননা ঢালাওভাবে সাড়াদানের পরে এটি আর স্থায়ী হয়না।
ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং কর্তৃ পক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যদি আগে থেকেই প্রস্থান পরিকল্পনা করা
হয় তাহলে তারা নিজেরাই সেবাসমূহ পরিকল্পনা করতে পারবে এবং পরবর্তীতে কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার
পরও তারা নিজেরাই কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে, (উদাহরণস্বরূপ; খরচ-পুনরুদ্ধার পদ্ধতির
প্রবর্ত ন, স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন উপকরণের ব্যবহার বা স্থানীয় ব্যবস্থাপনা দক্ষতাকে শক্তিশালী
করা) এবং স্থানান্তরের জন্যও পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার
•
•

কাজ যা স্থানীয় দক্ষতাসমূহ শক্তিশালী করবে এবং সেবা, শিক্ষা, বাজার এবং জীবন-জীবিকার সুয�োগ
প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া যা তাড়াতাড়ি পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সহয�োগিতা করবে।
নগদ অর্থ প্রদান ভিত্তিক সহয�োগিতা এবং স্থানীয়ভাবে পন্য কেনা বেচা করা, স্থানীয় অর্থনীতি যাতে
লাভবান হয় সে অুনযায়ী কর্মপরিকল্পনা নেয়া। (এই বিষয়ে পরবর্তী আর�ো নির্দেশনার জন্য ন্যূনতম
অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার মান ২০১০-‘Minimum Economic Recovery Standards 2010’ দেখুন)

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ এবং ‘ডু ন�ো হার্ম ’
•

উচ্চ মূল্যের সহায়তা সম্পদ এবং সাড়াদানকারী কর্মীর ক্ষমতাসম্পন্ন অবস্থান সাহায্যের মধ্যে শ�োষণ
ও নির্যাতন, প্রতিয�োগিতা, দ্বন্দ্ব, অপব্যবহার এবং আত্মসাৎ করতে পারে। ফলে এই সহায়তা
জীবনধারণের দুর্বলতা এবং বিভিন্ন গ�োষ্ঠীগলি
ু র মধ্যে/অথবা পুরষু , নারী ও শিশুদের মধ্যে অসম
ক্ষমতার সম্পর্ককে বাড়িয়ে তু লতে পারে। এই সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব নজরদারি করা উচিত এবং
সে অনুযায়ী প্রতির�োধ কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে।

•

নিরাপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল মতামত এবং অভিয�োগ প্রদান পদ্ধতিগুলি নির্যাতন ও অপব্যবহারকে কমাতে
পারে (প্রতিশ্রুতি ৪ ও ৫ দেখুন) এবং কর্মীরা অবশ্যই পরামর্শ এবং অভিয�োগসমূহকে স্বাগত জানাবে
এবং অভিয�োগসমূহ খুজঁ ে বের করবে। কিভাবে সংবেদনশীল এবং গ�োপন তথ্য যেমন; নিপীড়ন এবং
নির্যাতনে তথ্য নিয়ে কাজ করবে এই বিষয়ে কর্মীদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্ত ন ইস্যু
•

মানবিক সাড়াদান ক�োন�ো ক�োন�ো সময় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে (যেমন মাটি ক্ষয়,
জীবাণু হ্রাস, অতিরিক্ত মাছ ধরা বা দূষণ), এভাবেই সংকট বা বিপদাপন্নতার মাত্রা বাড়ে।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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ঘ. জীবিকা;
ঙ. স্থানীয় অর্থনীতি; এবং
চ. পরিবেশ।

•

সাড়াদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা থাকলে তার নেতিবাচক প্রভাব কমান�োর পদক্ষেপ নেয়া যাবে। এগুল�ো
বনায়ন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং নীতি ও অনুশীলনে নৈতিকতা প্রবর্ত নকে
অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। প্রধান নির্মাণ কাজ শুধমু াত্র তখনই হতে পারে যখন এটি পরিবেশ বিশ্লেষণের
উপর ভিত্তি করে করা হয়।

কর্মীদের দ্বারা য�ৌন শ�োষণ ও নির্যাতন
•

সকল কর্মী শ�োষণ ও নির্যাতনমুক্ত একটি পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করবে। কর্মীরা
নিজেদের প্রতিষ্ঠানে বা বাইরের প্রতিষ্ঠানে ক�োন ধরনের নির্যাতন সন্দেহ বা প্রত্যক্ষ করলে তা
অবশ্যই প্রতিবেদন প্রদান করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এলাকায় বিপদাপন্ন জনগণের ঝুঁ কি নিরূপণ এবং ঝুঁ কি কমান�োর জন্য কি ক�োন নীতি রয়েছে? কর্মীরা কি এই সম্পর্কে জানে?
সাড়াদানের ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাবসমূহ যাচাই এবং কমান�োর জন্য নীতি এবং প্রক্রিয়াসমূহ কি বিদ্যমান? কর্মীরা কি এই সম্পর্কে জানে ?
এখানে কি ক�োন সুনির্দিষ্ট নীতি এবং প্রক্রিয়া রয়েছে যার দ্বারা য�ৌন নির্যাতন, অপব্যবহার বা বৈষম্য দূর করা যাবে?কর্মীরা কি এই সম্পর্কে
জানে?
আপদকালীন পরিকল্পনাগুল�ো কি তৈরি আছে যার দ্বারা নতু ন সংকটে সাড়া দেওয়া যাবে? কর্মীরা কি এই সম্পর্কে জানে?
ঝুঁ কি, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে কর্মীদের নিকট থেকে কি আশা করা হয় তা কি কর্মীরা অনুধাবন করতে পারে?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ

নির্দেশিকা

৩.৭ প্রণীত নীতিমালা,
ক�ৌশল ও দিক নির্দেশনার
মাধ্যমেক. নেতিবাচক প্রভাব
রয়েছে এমন
কার্যক্রমসমূহ প্রতির�োধ
করা, যেমন- কর্মীদের
দ্বারা দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণকে
শ�োষণ, নির্যাতন বা
বৈষম্য।
খ. স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি
করা।

প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা

৩.৮ দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের
কাছ থেকে সংগৃহীত
ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ-যেগুল�ো
তাদেরকে ঝঁু কিতে ফেলতে
পারে, সেগুল�ো রক্ষায়
যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত
করা।

•

প্রতিষ্ঠানগুল�োকে ঝুঁ কি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জায়গায় পরিষ্কারভাবে লিখিত
আকারে সংরক্ষণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এনজিওগুল�ো, যারা তাদের নিজস্ব ঘুষ-বির�োধী
নীতি ও পদ্ধতিগুল�ো দ্বারা দুর্নীতি ম�োকাবেলা করতে ব্যর্থ হয় এবং অন্যান্য এনজিওগুল�োর য�ৌথভাবে
কাজ করার মাধ্যমে অন্য কর্মকর্তাদের দুর্নীতির ঝুঁ কি বাড়িয়ে দেয়।

•

নীতিমালা ও প্রক্রিয়াসমূহ বিপদাপন্ন মানুষদের সুরক্ষা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার র�োধ এবং তদন্তের
উপায় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করবে।

•

কর্মী নিয়োগে সতর্কতা অবলম্বন কর্মীদের অসদাচরণের ঝুঁ কি কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং
কি ধরনের অনুশীলনসমূহ নিষিদ্ধ তা আচরণবিধিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। কর্মীরা
আনুষ্ঠানিকভাবে এই আচরণবিধি মেনে চলতে সম্মত হবে এবং তারা যদি এগুলি পালনে ব্যর্থ হয় তবে
তারা যে নিষেধাজ্ঞাগলি
ু র মুখ�োমুখি হবে সে সম্পর্কে সচেতন হবে (প্রতিশ্রুতি ৮ দেখুন)।

•

আগাম সতর্কীকরণ নীতিসহ (whistle-blowing policies) অভিয�োগ এবং ক্ষোভ নিরসন পদ্ধতি থাকা
উচিত এবং এগুল�ো ব্যবহার সম্পর্কে কর্মীরা সচেতন থাকবে।

•

পরিবেশের উপর অনিচ্ছাকৃত নেতিবাচক প্রভাবগুল�ো এড়ান�ো নিশ্চিত করতে সবুজ ক্রয় নীতিগুল�ো
সাহায্য করতে পারে। (প্রতিশ্রুতি ৯ দেখুন)।

ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ সুরক্ষিত রাখা
•

কমিউনিটি থেকে সংগ্রহ করা সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য গ�োপনীয় হিসেবে গণ্য করতে হবে। বিশেষ করে
য�ৌন শ�োষণ ও অপব্যবহার সম্পর্কিত অভিয�োগগুল�ো পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গ�োপনীয়তার নিশ্চয়তা
অপরিহার্য যাতে পরবর্তীতে এই ঘটনা থেকে আর�ো ক্ষতিকে র�োধ করা যায়। (প্রতিশ্রুতি ৫ দেখুন)

•

মানবিক সাড়াদানে কম্পিউটারভিত্তিক নিবন্ধন (ইলেকট্রনিক নিবন্ধন) এবং বন্টন পদ্ধতির ব্যবহার
বৃদ্ধির কারণে পূর্বের তু লনায় বর্ত মানে তথ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষার উপর স্বচ্ছ এবং বিস্তারিত নীতি
প্রয়োজন। তথ্য রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৃতীয় পক্ষ যেমন ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক
প্রতিষ্ঠানগুল�োর সাথে চু ক্তিনামা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক মান এবং স্থানীয় তথ্য সুরক্ষার আইনগুল�োর
সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংগৃহীত তথ্য সংগ্রহ, জমা, ব্যবহার এবং নিষ্পত্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ নির্দেশনা থাকবে।

•

তথ্য হারিয়ে যাওয়া ঝুঁ কি কমান�োর জন্য কিছু পদ্ধতি তৈরি করা উচিত। প্রয়োজনের বেশি সময় তথ্য
রাখা উচিত না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তথ্য নষ্ট করে দিতে হবে।

•

যারা সহয�োগিতা নিচ্ছে তারা অবশ্যই তথ্য সুরক্ষার সাথে তাদের অধিকার সম্পর্কে জানবে এবং
যে প্রতিষ্ঠানে তাঁদের তথ্য সংরক্ষিত আছে সেখানে তাঁদের প্রবিশাধিকার থাকবে ও তাঁদের তথ্যের
অপব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের সজাগ থাকতে হবে।
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4

প্রতিশ্রুতি ৪
5

6

দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ তাদের অধিকার ও
প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানবেন। তথ্যসমূহে তাদের অভিগম্যতা
থাকবে; এবং যে-সব সিদ্ধান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করবে
সেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করবেন।

7

8a

গুণগত বৈশিষ্ট্য:
য�োগাযেগ, অংশগ্রহণ এবং
মতামতনির্ভ র মানবিক সহায়তা

9

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

এই প্রতিশ্রুতি দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরত্বু আর�োপ করে। এর মধ্যে যে ক�োন�ো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা ও
নিজেরা নিজেদের কথা বলার মাধ্যমে সহয�োগিতা গ্রহণের অনুমতি ও উৎসাহ দেয়া অন্তর্ভুক্ত। ত্রাণ সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য এবং য�োগায�োগ পদ্ধতি
খুবই গুরত্বু পূর্ণ, তথ্য এবং য�োগায�োগ ব্যবস্থার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ নিজেদের ও কমিউনিটির জনগণের জন্য ক�োন�ো সেবা গ্রহন করতে পারেনা এবং
ভাল ক�োন�ো সিদ্ধান্তও নিতে পারেনা, এমনকি দাতাসংস্থাদের জবাবদিহি করতে বাধ্যও করতে পারেনা। তথ্য আদান প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর কথা
শ�োনা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সাড়াদান কার্যক্রম অনেক বেশী কার্যকর হবে এবং সাথে এর গুণগত মানেরও উন্নতি
হবে। যখন জনগণ তাদের
মতামত দেয়ার সুয�োগ পাবে, তখন তাঁরা তাঁদের নিজেদের ভাল বুঝতে পারবে, তারা যে সকল চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন
হয়েছিল সেগুল�োর সাথে8 bখাপ খাইয়ে নিতে এটি সহয�োগিতা করবে এবং তাঁদের নিজেদের পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূ মিকা নিতে সক্ষম করবে।

কর্মদক্ষতা সূচক:
১.
২.
৩.

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণ (সবচেয়ে বেশী বিপদাপন্নসহ) তাঁদের অধিকারগুল�ো সম্পর্কে জানে।
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণ এটা মনে করে, তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে প্রাসঙ্গিক ও স্বচ্ছ তথ্য গ্রহণের প্রবেশাধিকার
আছে।
সাড়াদান কার্যক্রমে যে সকল সুয�োগ সুবিধা ছিল দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণ তাতে সন্তুষ্ট।

মূল কার্যাবলীগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•
•
•

প্রতিষ্ঠান এবং সহয�োগিতা কার্যক্রম সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা কি বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত গ�োষ্ঠীগল�ো
ু র জন্য প্রবেশয�োগ্য ও যর্থার্থ?
যে সকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে তাতে নারী, পুরষু , মেয়ে এবং ছেলেরা (বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত এবং বিপদাপন্নরা) কি প্রবেশ
করতে এবং বুঝতে পারছে?
কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে কি দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণের বিশেষ করে সবচেয়ে বেশী সুবিধাবঞ্চিত এবং বিপদাপন্ন জনগণের
দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে করা হয়েছে?
ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে সকল দলগুল�ো কি অনুভব করে যে সাড়াদান কার্যক্রম পরিকল্পনার সময় তারা ন্যায়সঙ্গত ও সমানভাবে
সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের সুয�োগ পেয়েছে?
কিভাবে মতামত/প্রতিক্রিয়া দিতে হবে সে সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে সকল গ�োষ্ঠী কি জানে এবং এইসকল চ্যানেল বা য�োগায�োগ
ব্যবস্থা ব্যবহারে তারা কি সন্তুষ্ট?
মতামত/প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করতে ও দিতে ক�োন ধরনের বাধা কি রয়েছে?
বয়স, জেন্ডার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে মতামত/প্রতিক্রিয়া প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি তথ্য প্রদান করা হয়েছে?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

৪.১ সংস্থাটি কি ধরনের এবং
এর মূলনীতিগুল�ো কি, কর্মীরা
কি ধরনের আচরণ করবে,
কি কার্যক্রম বাস্তবায়ন
করা হচ্ছে এবং তারা কি
করতে চান-সে সম্পর্কে
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও
জনগণকে তথ্য প্রদান করা।

জনগ�োষ্ঠীর সাথে তথ্য আদান প্রদান
•

সঠিক, সময়মত এবং গ্রহনয�োগ্য তথ্য আদান প্রদান বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, ব�োঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে,
অংশগ্রহণের পরিমাণকে গভীর করে এবং প্রকল্পের প্রভাবকে উন্নত করে। এটি আনুষ্ঠানিক অভিয�োগ গ্রহণের
সংখ্যা কমিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারে এবং এটি স্বচ্ছ থাকার চাবিকাঠি।

•

জনগ�োষ্ঠীর সাথে আর্থিক বিষয়ে তথ্য আদান প্রদান খরচ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। এছাড়া এটি
জনগ�োষ্ঠীকে অপচয় বা জালিয়াতি চিহ্নিত করতে সহয�োগিতা করে।

•

ক�োন প্রতিষ্ঠান সহয�োগিতা করার লক্ষ্য নিয়েও যদি সঠিকভাবে তথ্য আদান প্রদান না করে এটি ভু ল
ব�োঝাবুঝি সৃষ্টি করতে পারে এবং বিলম্বিত ও অনুপ�োয�োগী প্রকল্পের সৃষ্টি হতে পারে। এটি একাধারে
সম্পদের অপচয় এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে যা রাগ, হতাশা এবং
নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

•

সঠিক তথ্য ছাড়া জনগণ সমম্বিত ক�োন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা। তাঁদের কি কি অধিকার রয়েছে,
সহায়তাপ্রদানকারী কর্মীদের নিকট থেকে কি ধরনের ব্যবহার আশা করেন এবং সেবা প্রদানের ধরনে তারা
যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে কিভাবে অভিয�োগ করবেন ইত্যাদি যদি জানা না থাকে তাহলে তাঁরা হয়ত আর�ো
বিপদগ্রস্ত, শ�োষণ এবং নির্যাতনের (য�ৌন নির্যাতন সহ) শিকার হতে পারে।
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৪.২ জনগ�োষ্ঠীর বিভিন্ন
সদস্য, বিশেষ করে
বিপদাপন্ন ও প্রান্তিক
গ�োষ্ঠীর সঙ্গে য�োগায�োগের
ক্ষেত্রে তাদের জন্য
সম্মানজনক, সহজব�োধ্য,
সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণয�োগ্য
ও প্রচলিত ভাষা, রীতি ও
মাধ্যম ব্যবহার করা।
৪.৩ কার্যক্রমের সকল
পর্যায়ে দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের
অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততার
মাধ্যমে সকলের অন্তর্ভুক্তি
নিশ্চিত করা।

কার্যকরী ও সমম্বিত য�োগায�োগ
•

বিভিন্ন গ�োষ্ঠীর (যেমন; শিশু সন্তানসহ মা, প্রতিবন্ধকতাসহ বয়স্ক নারী বা পুরষু ) বিভিন্ন ধরনের
তথ্য ও য�োগায�োগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে এবং হয়তবা য�োগায�োগের বিভিন্ন বিশ্বস্ত উৎসেরও
প্রয়োজন হতে পারে।

•

প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিৎ একতরফা য�োগায�োগ ব্যবস্থা অবলম্বন না করে এবং শুধমু াত্র বিদ্যমান য�োগায�োগ
ব্যবস্থার উপর নির্ভ র না করে জনগণের সাথে আল�োচনা করে তাঁদের মতামত ও গ�োপনীয়তার মাত্রা
অনুযায়ী য�োগায�োগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

•

নতু ন য�োগায�োগ প্রযুক্তি কার্যকরভাবে এবং নিরাপদে ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যত্নের প্রয়োজন।

অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা
•

যে ক�োন দুর্যোগে স্থানীয় জনগণই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানায় এবং প্রাথমিক সাড়াদান কার্যক্রমে
জনগ�োষ্ঠীর কিছু পরিমাণ অংশগ্রহণও সম্ভব হয়। সংকটে কিভাবে যথাযথ সাড়া প্রদান করতে হয়
ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর সে সম্পর্কে ধারণা থাকবে এবং চলমান ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিকল্পনায় তাঁদের
মতামত গ্রহণ করা হবে। সময়মত আগে আল�োচনা করে রাখলে পরবর্তীতে অনুপযুক্ত সিদ্ধান্তগুলি ঠিক
করায় বেশি সময় দেয়া যাবে।

•

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণ হয়ত উপয�োগী। উদাহরণসরূপ, তাৎক্ষণিক সাড়াদানের প্রাথমিক
পর্যায়ে হয়ত শুধমু াত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে আল�োচনা করা সম্ভব, কিন্তু সময়ের
সাথে সাথে আর�ো বেশি জনগণ ও গ�োষ্ঠীর সাথে আল�োচনার সুয�োগ তৈরি হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে
অনেক বেশি সম্পৃক্ত হতে পারবে।

•

ফলে প্রেক্ষাপট বা পূর্বে বিদ্যমান ক্ষমতার বৈষম্যের কারণে (যেমন; জেন্ডার, গ�োত্র, শ্রেণী, বর্ণ বা
অন্যান্য বৈশিষ্টাবলী) স্বতঃস্ফূ র্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে না। এর পরিবর্তে সহায়তা কাজে সাড়াদানকারী
প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উদ্দীপিত করার জন্য পারস্পরিক শেখার এবং সংলাপের একটি
প্রক্রিয়া জ�োরদার করতে পারে।

•

প্রথাগতভাবে যে সকল ব্যক্তি বা গ�োষ্ঠীসমূহ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত
তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

জানিয়ে সম্মতি নেওয়া
•

৪.৪ গুণগত মান ও
কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে
গৃহীত মানবিক সহায়তায়
নারী-পুরুষ, বয়সবৈচিত্র্য বিবেচনা করে
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী
ও জনগণকে সন্তুষ্টি বিষয়ে
মতামত প্রদান করতে
অনুপ্রাণিত ও সহয�োগিতা
করা।

অংশগ্রহণের অন্য একটি দিক হল�ো জানিয়ে সম্মতি নেওয়া। জনগণ হয়ত প্রভাব বা ফলাফলসমূহ
পুর�োপুরি না বুঝে সম্মতি দিতে পারে। আদর্শগতভাবে এটি ঠিক নয়, তবে প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম,
পর্যবেক্ষণ, জ্ঞান, বা আইনগত বা অন্য ক�োনও কাগজপত্র (যেমন; জনগ�োষ্ঠীর সাথে চু ক্তি) দেখা
ইত্যাদিতে অংশ নেওয়ার জন্য নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিকভাবে সম্মতি এবং
অংশগ্রহণের মাত্রা অনুমান করা যেতে পারে।

মতামত/প্রতিক্রিয়া
•

আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট চাহিদা নিরূপণ (দলগত আল�োচনা বা ইন্টারভিউ), পরবর্তী বিতরণ
কার্যক্রম মূল্যায়ন বা প্রশ্নাবলীর ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে। অনানুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায়
প্রতিদিনের নিয়মিত য�োগায�োগকে গুরত্বু দিতে হবে এবং চলমান প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম উন্নয়ন এবং বিশ্বাস
তৈরিতে ব্যবহার করতে হবে। (আর�ো নির্দেশিকা জানতে পরবর্তী লিংকগুল�ো দেখুন)।

•

জনগণ হয়ত এটা ভেবে ভয় পাবে, যদি তারা সমাল�োচনামূলক মতামত বা প্রতিক্রিয়া জানায় তাহলে
তাঁরা হয়ত সহয�োগিতা হারাবে বা তাদের উপর নেতিবাচক প্রতিফলন ঘটবে। এটি সাংস্কৃতিক কারণ
কাজের সমাল�োচনা গ্রহণ না করাটা একধরণের সংস্কৃতি। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া
জানান�োর বিভিন্ন পদ্ধতির বিশ্লেষণ করা খুবই গুরত্বু পূর্ণ।

•

কিভাবে জনগণের বিশ্বাস অর্জ ন এবং এটিকে পালন করতে হবে প্রতিটি মাঠ কর্মীর অবশ্যই তা
জানতে হবে। জনগণের মতামত ও পরামর্শকে স্বাগত জানাতে হবে। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক
প্রতিক্রিয়ায় কি ধরনের আচরন করতে হবে তা জানতে হবে এবং সেবা প্রদানের পর বিভিন্ন জনগ�োষ্ঠী
কিভাবে সাড়া দেয় তার পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

•

মতামত বা প্রতিক্রিয়া জানান�োর পদ্ধতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তৈরি করতে
হবে। বিভিন্ন অভ্যাস বা আচরণের গুরত
ু র লংঘনের অভিয�োগ প্রদান পদ্ধতি থেকে এটি অবশ্যই
আলাদা হবে। (প্রতিশ্রুতি ৫ দেখুন) যদিও আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন এবং
অভিয�োগ এই দুইটি এক হয়ে যায়। যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে তা গ্রহণ, অনুসরণ এবং সে
অনুযায়ী কার্যক্রম সাজান�ো এই প্রক্রিয়াটি যদি বিশ্বাসয�োগ্য বলে বিবেচিত হয় তবে তা অত্যন্ত
গুরত্বু পূর্ণ।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•

তথ্য আদান–প্রদানসহ কি ধরনের তথ্য প্রদান করা হবে বা হবেনা এই ধরনের ক�োন�ো বিধান নীতি ও কর্মসচি
ূ র পরিকল্পনায় কি রাখা
হয়েছে? কর্মীরা কি এই সম্পর্ক জানে?
গ�োপনীয় বা সংবেদনশীল তথ্য অথবা ক�োন�ো তথ্য যা কর্মী বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই ধরনের তথ্য কিভাবে
ম�োকাবেলা করা হবে এই বিষয়ক ক�োন বিধান কি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? কর্মীরা কি এই সম্পর্ক জানে?
বর্হিয�োগায�োগ বা তহবিল সংগ্রহের উপকরণগুলিতে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ প্রতিনিধিত্ব করবে এই বিষয়ক ক�োন�ো প্রতিশ্রুতি এবং
নির্দেশিকা রয়েছে কি? কর্মীরা কি এই সম্পর্ক জানে?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ
৪.৫ তথ্য বিনিময়
নীতিমালা আছে এবং
উন্মুক্ত য�োগায�োগের যে
সংস্কৃতি তা চর্চা করা।

৪.৬ দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের
সম্পৃক্ততার নীতিমালা
থাকা-যার মধ্যে
কার্যক্রমের সকল স্তরে
তাদের দ্বারা চিহ্নিত ঝঁু কি
ও অগ্রাধিকারসমূহের
প্রতিফলন রয়েছে।

নির্দেশিকা
উন্মুক্ত য�োগায�োগের সংস্কৃতি চর্চা করা
•

একটি সংস্থা অবশ্যই তথ্য আদান–প্রদানের প্রক্রিয়া সংজ্ঞায়িত এবং নথিভু ক্ত করবে,
উদাহরণস্বরূপ: সঠিক এবং সময়মত তথ্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে; যারা সহয�োগিতা সন্ধান
করছে তাদের এবং অন্যান্য স্টেকহ�োল্ডারদের কি ধরনের তথ্য আদান প্রদান করবে; কখন এবং
কীভাবে তথ্য বিনিময় হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তথ্য বিনিময় না করার সিদ্ধান্তে
ব্যবহৃত মানদন্ড সম্পর্কে জানাবে।

•

এই প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকাশ্যে (যেমন; তাদের ওয়েবসাইট বা প্রচারমূলক উপাদান)
তাদের অতিরিক্ত আগ্রহ এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ যেমন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংয�োগ ইত্যাদি বিষয়ক
তথ্য বিনিময় করবে। এই ধরনের অতিরিক্ত তথ্য ঘ�োষনার অর্থ হল�ো ‘ক�োন চমক নাই’ এই
ক�ৌশলকে উৎসাহিত করা এবং সব স্টেকহ�োল্ডারদের প্রতিষ্ঠানের ধরন এবং এর সংয�োজন, নীতি,
অংশীদারিত্ব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি আর�োও ভালভাবে জানতে সুয�োগ করে
দেয়া।

•

উন্মুক্ততা এবং জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াগত সংস্কৃতি চালু করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সফলতা
এবং ব্যর্থতার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করতে সচেষ্ট থাকবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের সাথে
তথ্য বিনিময়ে স্বচ্ছ থাকে বিভিন্ন জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণের সাথে সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনেক
বেশি উন্মুক্ত থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

জনগ�োষ্ঠীর কথা শ�োনা এবং অংশগ্রহনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি
•

তথ্য সীমাবদ্ধ, গ�োপনীয়তা এবং প্রকাশ না করা
•

৪.৭ তহবিল সংগ্রহসহ
সকল বর্হিয�োগায�োগ
সঠিক, নৈতিক ও
মর্যাদাপূর্ণ – যাতে
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী
ও জনগণকে মর্যাদাসম্পন্ন
মানুষ হিসেবে উপস্থাপন
করা হয়।

জনগ�োষ্ঠীর সম্পৃক্ততা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন কার্যক্রম, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কথা শ�োনা এবং নেতিবাচক
সমাল�োচনা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কর্মীদের তৈরি করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও ক�ৌশলে
অবশ্যই একটি রূপরেখা থাকতে হবে। জেন্ডারভিত্তিক নীতিসমূহও (জেন্ডার পলিসি) প্রতিষ্ঠানের
মূল্যব�োধ এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ তু লে ধরতে সহয�োগিতা করতে পারে এবং প্রত্যাশিত ব্যবহারের একটি
সার্বিক উদাহরণ দিতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া প্রকল্প উন্নয়ন ও ক�ৌশল
নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
সব স্টেকহ�োল্ডারদের সাথে সমস্ত তথ্য আদান প্রদান করা উচিত নয়। ক�োন ধরনের তথ্য প্রদান
করা হবে তা ঝুঁ কি নিরূপণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, কিছু অরক্ষিত এলাকায়,
নগদ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার জনগণকে আক্রমণ ঝুঁ কির মধ্যে ফেলতে পারে।

বর্হিয�োগায�োগ
•

ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর গল্প ও ছবি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যত্নশীল হতে হবে কেননা যদি
ঠিকমত অনুমতি না নেওয়া হয় তবে এটি তাদের গ�োপনীয়তায় আক্রমন হিসেবে দেখা দিতে পারে
এবং তাদের অনুমতি নেয়া না হলে এটি গ�োপনীয়তার লংঘন হিসেবে দেখা দিতে পারে। তহবিল
সংগ্রহের উপাদান এবং ছবি প্রাসঙ্গিক না হলে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। তারা দর্শককে এটি অনুধাবন
করাতে পারে যে, যারা সহয�োগিতা নিচ্ছে তারা সবাই দরিদ্র ও অসহায়, ফলে জনগণের মর্যাদা
এবং নিজেদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের সামর্থ্যকে তু লে ধরতে ব্যর্থ হতে পারে।
বর্হিয�োগায�োগ সম্পর্কিত নীতি এবং নির্দেশিকাসমূহ সকল কর্মীর জন্য সহজলভ্য হবে এবং এই ধরনের
ভূ ল যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে পারবে।
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5

প্রতিশ্রুতি ৫
6

নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অভিয�োগ ব্যবস্থাপনায়
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা
থাকবে।
8a

গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ অভিয�োগগুল�ো
সাদরে গ্রহণ করা এবং আমলে
নেওয়া।

9

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

সংকটাপন্ন ব্যক্তিদের ক�োন�ো সংস্থার শরণাপন্ন হওয়া এবং সুষ্ঠ এবং সময়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তির অধিকার থাকে। এবং প্রাতিষ্ঠানিক
জবাবদিহিতা ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান খুবই গুরত্বু পূর্ণ। যেক�োন�ো
অভিয�োগ একটি নির্দিষ্ট অসন্তোষের প্রতীক এবং তা প্রতিষ্ঠানের গুরত
ু র ক�োন�ো ভ্রান্তি বা ব্যর্থতার জন্য সর্ত কবার্তা যা যথাসময়ে পদক্ষেপ
8b
গ্রহণ এবং কার্যক্রমের মান উন্নয়নের সুয�োগ দেয়। সব সংস্থাতেই জালিয়াতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে এবং একটি অভিয�োগ
ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে এই অসদাচরণ, নিপীড়ন এবং শ�োষণ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূ মিকা পালন করতে পারে।

কর্ম দক্ষতা সূচক
১. অভিয�োগ ব্যবস্থাপনা, এর কার্যক্রম সম্পর্কে আক্রান্ত, অসহায় ও প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীর সম্যক ধারনা থাকা
২. আব্রিত, কার্যকরী, বিশ্বস্ত, নিরাপদ হিসেবে এই অভিয�োগ ব্যবস্থাপনা দুর্যোগকবলিত জনগনের কাছে গ্রহণীয় হওয়া।

মূল কার্যাবলীগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•

অভিয�োগ ব্যবস্থাপনার কাঠাম�ো কি আক্রান্ত জনগ�োষ্ঠীর সাথে আল�োচিত হয়েছে?
অভিয�োগ প্রক্রিয়ায় সকল জনতাত্বিক গ�োষ্ঠীর, বিশেষত যারা নিরাপত্তা ও গ�োপনীয়তার সাথে সংযুক্ত, তাদের অগ্রাধিকার কি যাচাই
করা হয়েছে?
অভিয�োগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম এবং সম্ভাব্য অভিয�োগের নির্ধারিত ধরণ প্রসঙ্গে কি সকল জনতাত্বিক গ�োষ্ঠী অবগত?
তারা কি অভিয�োগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার নির্ধারিত সময়সূচীতে সন্তুষ্ট? অভিয�োগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সময়সীমা কি নথিভু ক্ত হচ্ছে?
য�ৌন হয়রানি ও অত্যাচার সংক্রান্ত অভিয�োগ কি তৎক্ষণাৎ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী এবং যথাযথ স্তরের কর্তৃ পক্ষ দ্বারা যাচাই করা হচ্ছে?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

৫.১. অভিয�োগ নিষ্পত্তি
প্রক্রিয়া পরিকল্পনা,
বাস্তবায়ন এবং
পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী
ও জনগণের সঙ্গে পরামর্শ
করা।

অভিয�োগ ব্যবস্থাপনা গঠন
•	ক্ষতিগ্রস্ত

জনগ�োষ্ঠী এবং অন্যান্য স্টেকহ�োল্ডাররা (কর্মী এবং গ�োষ্ঠীসহ যারা হয়তবা বিশেষভাবে
বিপদাপন্ন হতে পারে) নিম্নলিখিত বিষয়গুল�ো সম্পর্কে জানবে: অভিয�োগ প্রদান পদ্ধতিগুল�োকে তারা
কিভাবে দেখেন; বর্ত মানে অভিয�োগগুল�োকে কিভাবে ম�োকাবেলা করা হচ্ছে; প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট তারা
যেভাবে অভিয�োগ প্রদান করতে চায়; অভিয�োগ প্রদান করার বিষয়ে সম্ভাব্য ক�োন বিষয়টি তাদের
বাধা দিতে পারে; এবং অভিয�োগের বিষয়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া তারা গ্রহন করতে চায়। প্রতিটি
প্রেক্ষাপটের চাহিদা অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াসমূহ সাজাতে হবে এবং সেই সাথে অন্যান্য সংস্থার সহয�োগে
য�ৌথ অভিয�োগ ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন।

•

এই অভিয�োগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। সেই সাথে
গৃহীত অভিয�োগের নথিভু ক্তি, প্রক্রিয়াকরণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এর সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ বেশ
গুরত্বু পূর্ণ।
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৫.২. অভিয�োগগুল�ো সাদরে
গ্রহণ এবং নিরসন প্রক্রিয়ায়
অংশগ্রহণের পর্যায়সমূহ
পূর্ব -অবহিতকরণ।

৫.৩. অভিয�োগসমূহের
সময়োচিত, সুষ্ঠু এবং
সঠিক নিষ্পত্তি এবং সকল
পর্যায়ে অভিয�োগকারী ও
ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তার
ব্যবস্থা করা।

অভিয�োগ দাখিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি
•

ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন গ�োষ্ঠী সেবাসমূহ, কর্মী মন�োভাব এবং আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের
কাছ থেকে কী আশা করতে পারে, সেইসাথে কি করতে হবে এবং তারা যদি অভিয�োগ করতে চায়
তবে ক�োথায় যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সময় এবং সম্পদ প্রয়োজন হবে কেননা সংস্থাটি এই
মান পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই সাথে যাতে প্রতিশ�োধের ভয় ছাড়া এবং গ�োপনে অভিয�োগ করতে
পারে সে বিষয়ে তাঁদের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

•

একটি তথ্য প্রচারাভিযান ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক
হতে পারে, এবং এটি কিভাবে কাজ করবে সে সম্পর্কে আর�ো প্রশ্ন করার জন্য জনগণকে সুয�োগ
দেওয়া উচিত।

•

প্রত্যাশাগুল�ো পূরণ করা খুবই গুরত্বু পূর্ণ, কেননা সম্প্রদায়গুল�ো হয়তবা বিশ্বাস করতে পারে যে অভিয�োগ
প্রক্রিয়া তাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাদের প্রত্যাশিত পরিবর্ত নগুলি যদি সংস্থার
নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে তবে এটি হতাশা এবং অসন্তোষের সৃষ্টি করতে পারে।

অভিয�োগ পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা
•

একই রকমের ইস্যু বা ঘটনা হলেও সমস্ত অভিয�োগ পৃথকভাবে ম�োকাবেলা করা উচিত। একটি নির্দিষ্ট
সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই সাড়াপ্রদান করতে হবে, এবং অভিয�োগকারী অবশ্যই একটি সাড়াদান আশা
করবে যখন সে অভিয�োগ সম্পর্কে সচেতন ছিল।(উদাহরণস্বরূপ, সংবেদনশীল নয় এমন অভিয�োগের
জন্য সাত দিন পর্যন্ত)।

•

অভিয�োগটি যখন সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বের বাইরে চলে যায়, তখন অভিয�োগকারীকে এই বিষয়ে
স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা উচিত, এবং যেখানে সম্ভব ও অভিয�োগকারীর সাথে চু ক্তির মাধ্যমে উপযুক্ত
অন্য সংস্থায় সুপারিশ করতে হবে। কার্যকরীভাবে এটিকে সফল করতে হলে অন্যান্য সংস্থাগলি
ু এবং
সেক্টরের সাথে সমন্বয় প্রয়োজন হবে।

•

বেনামী এবং বিদ্বেষপূর্ণ অভিয�োগসমূহ সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ বা বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে কারণ তাদের
উৎস অজানা। এগুল�ো হয়তবা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ অসন্তোষের একটি সতর্কবাণী সংকেত হতে পারে
এবং যদি পূর্বের ক�োন অজানা অভিয�োগের কারণে এটি হয়েছে কিনা তা অনুসরণ বা ফল�োআপ
করার প্রয়োজন হতে পারে।

•

শুধমু াত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা য�ৌন হয়রানি ও নিপীড়নের অভিয�োগসমূহ তদন্ত করবে।

নথিভুক্তি
•

কিভাবে অভিয�োগ পদ্ধতি সাজান�ো বা তৈরি করা হয়েছিল তার একটি রেকর্ড বা নথি রাখতে হবে,
(যে ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটিসহ), সব অভিয�োগই তৈরি করা হয়েছিল, কিভাবে সাড়া
দেওয়া হয়েছিল এবং ক�োন সময়সীমার মধ্যে তা হয়েছিল। অভিয�োগগুল�ো সম্পর্কিত তথ্য গ�োপন রাখা,
তথ্য সুরক্ষা নীতিগুলি কঠ�োরভাবে মেনে চলা এবং সে তথ্যটি যতক্ষণ প্রয়োজন শুধমু াত্র ততক্ষণ পর্যন্ত
সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষযে যত্নবান হতে হবে।

অভিয�োগকারীর নিরাপত্তা
•

কাজের ধরণ নির্ধারণের আগে জনগ�োষ্ঠীর সামাজিক কাঠম�োতে ক্ষমতার গতিবিধি নির্ণয় করা
প্রয়োজন। বয়স্ক, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগণের বিশেষ চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখতে
হবে যাতে অভিয�োগ ব্যবস্থাপনার কাঠাম�ো কার্যকরী হয়।

•

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার কি ধরনের তথ্য জানতে হবে তা নির্ধারণে যত্নবান হতে হবে। বিশেষত
য�ৌন নিপীড়নের প্রতি সামাজিক মন�োভাব এবং সত্যিকারের বিপদ যা নির্যাতিত নারী এবং শিশু
অপরাধীদের এবং তাদের নিজের পরিবারের কাছ থেকে পেতে পারে, এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন
যে তাদের অভিয�োগটি গ�োপনীয়ভাবে সমাধান হবে এবং তাদের আশ্বস্ত করতে হবে যে তারা
প্রতিশ�োধপরায়ন ক�োন বিপদের মুখ�োমুখি হবে না। কর্মীদের মাঝে যারা পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক বা
সহকর্মীদের আচরণ বিষয়টি দেখেন তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে একটি তথ্য গ�োপন সতর্ক ব্যবস্থা নীতি
নেওয়া উচিত।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•

অভিয�োগ প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট নীতি, বাজেট এবং পদ্ধতি কি আছে?
এই অভিয�োগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নীতি ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে সকল কর্মচারীর কি সাধারণ ধারণা এবং প্রশিক্ষণ আছে?
সংস্থার অভিয�োগ ব্যবস্থাপনার নীতিতে য�ৌন হয়রানি ও নিপীড়ন অন্তর্ভুক্ত?
য�ৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতির�োধে প্রতিষ্ঠানের গৃহীত নীতি ও প্রতিশ্রুতি কি আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে নেয়া হয়েছে?
অভিয�োগসমূহ সমাধানে অপারগ হলে তা কি সময়ানুযায়ী যথাযথ প্রতিষ্ঠানে পাঠান�োর সুপারিশ করা হয়?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়ীত্বসমূহ
৫.৪. দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণের
জন্য অভিয�োগ নিষ্পত্তি
প্রক্রিয়া নথিবদ্ধ করা এবং
চলমান রাখা। প্রক্রিয়াটির
ূ
আওতায় কর্ম সচি
বাস্তবায়ন, য�ৌন অনাচার
ও শ�োষণ এবং ক্ষমতার
অন্যান্য অপব্যবহার
অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিৎ।

নির্দেশিকা
অভিয�োগ প্রক্রিয়া পদ্ধতি
•

‘মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান’ মেনে চলা প্রতিষ্ঠানকে এর কর্মচারী এবং এর ভ�োক্তাদের
অভিয�োগের সুয�োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই ধরনের অভিয�োগ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে
সহায়ক হতে পারে। কারণ এই অভিয�োগসমূহ একটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব এবং যর্থার্থতা,
সম্ভাব্য ঝুঁ কি ও বিপদাপন্নতা এবং যে সেবাসমূহ প্রদান করা হয়েছে তাতে জনগণ কতটু কু সন্তুষ্ট
চিহ্নিত করতে পারে।

•

কর্মচারী এবং জনগণের কাছে অভিয�োগের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে ব্যাখা করা প্রয়োজন, বিশেষ
করে সংবেদনশীল (যেমনঃ দূর্নীতি, য�ৌন হয়রানি ও নিপীড়ন, অরুচিকর ব্যবহার বা অসততা) এবং
সংবেদনশীল নয় এমন তথ্য (যেমনঃ নির্বাচনের মানদন্ডের সুষ্ঠু ব্যবহারে সমস্যার উদ্ভব) ব্যবস্থাপনা
সম্পর্কে তাঁদের অবগত থাকা গুরত্বু পূর্ণ।

•

প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকায় কি ধরণের অভিয�োগ সংস্থার আওতাধীন এবং ক�োনগুল�ো কখন এবং কিভাবে
অন্য সেবামূলক সংস্থায় পাঠাতে হবে তা উল্লেথ থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ভূ মিকা, দায়িত্ব এবং সম্মত
সময়সূচী স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। অভিয�োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে আপীল করার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত
করতে হবে।

•

অভিয�োগ ব্যবস্থার উপর যখন অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থান,
ক্ষেত্র বিবেচনায় আনতে হবে যাতে সম্প্রদায় এবং কর্মীদের জন্য কম বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

য�ৌন হয়রানি ও নিপীড়ন
•

৫.৫. অভিয�োগগুল�ো
গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ এবং
নির্ধারিত নীতি ও প্রক্রিয়া
অনুসরণ করে নিষ্পত্তি
করার প্রাতিষ্ঠানিক
সংস্কৃতি থাকা।

প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা য�ৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সংক্রান্ত অভিয�োগ প্রক্রিয়া
ও পদ্ধতি সুরক্ষিত, স্বচ্ছ, প্রবেশয�োগ্য এবং গ�োপনীয় রাখতে দায়বদ্ধ থাকবে। অন্যান্য সহয�োগী সংস্থার
সাথে এ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ য�ৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ে তদন্তে নির্দিষ্ট বিবৃতিসহ কার্যপ্রক্রিয়া একটি
চু ক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হতে হবে।

সাংগঠনিক সংস্কৃতি
•

জনগণের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও আচরণবিধি এবং নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মত�ো
সম্ভাব্য বিপদাপন্ন দলগুল�োকে কিভাবে রক্ষা করবে এই সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ সকল কর্মীদের মধ্যে
ভালভাবে প্রকাশ করতে হবে।

•

উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারি, অংশীদার, স্বেচ্ছাসেবক এবং আক্রান্ত
জনগ�োষ্ঠীর মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হবে। কমিউনিটির মধ্যে
একটি অভিয�োগ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নে তাদের সহয�োগিতা গুরত্বু পূর্ণ উপাদান।
গ�োপনীয়তা, স্বাধীনতা, শ্রদ্ধা বজায়ে প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক তদন্ত প্রক্রিয়া থাকতে হবে। তদন্ত অবশ্যই
বিস্তারিত, সময়ানুবর্তী এবং পেশাদারীভাবে হতে হবে এবং সে সাথে আইনি মানদন্ডসমূহ এবং স্থানীয়
শ্রম আইনের বিভিন্ন পরিমাপক অনুযায়ী তদন্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। তদন্ত এবং কর্মীদের
অসদাচরণ সামাল দেয়ার জন্য মন�োনীত পরিচালকদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বা প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুয�োগ
থাকা উচিত।

•

•

কর্মীদের অভিয�োগ ম�োকাবেলা করার জন্য একটি অভিয�োগ প্রক্রিয়া এবং সতর্ক ব্যবস্থানীতি হওয়া
উচিত।

•

অভিয�োগগুলি কিভাবে পরিচালনা এবং ম�োকাবেলা করবে (একে অপরের বিরুদ্ধে সহ) সে বিষয়ে
অন্য অংশীদারদের সম্মত হওয়া উচিত।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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৫.৬. য�ৌন অনাচার ও
অপব্যবহার প্রতির�োধে
প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতিসহ
মানবিক কর্ম কান্ডে
নিয়োজিত কর্মীদের
প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও
জনগণ পূর্ণ সচেতন।
৫.৭. প্রতিষ্ঠানের
আওতাবহির্ভূত
অভিয�োগগুল�ো সুষ্ঠু
পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষের
কাছে প্রেরণ।

কর্মীদের ব্যবহার ও আচরণবিধি
•

যে প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করছে তাদের সিনিয়র ব্যবস্থাপনা কর্তৃ ক প্রচারিত এবং
অনুম�োদিত একটি কর্মী আচরণবিধি থাকা উচিত ।

•

কর্মী ও অংশীদারদের মাঝে একটি শিশু সুরক্ষা নীতির প্রয়োগ ও আচরণের প্রত্যাশিত মান নিয়ন্ত্রণে
প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

•

কর্মীরা আচরণবিধি লঙ্ঘনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং ফলাফল সম্পর্কে জানবে। (প্রতিশ্রুতি ৩ ও ৮
দেখুন)।

সুয�োগ ও রেফারেল
•

অভিয�োগ করা বা অপব্যবহারের অভিয�োগগুলি পরিচালনা করার জন্য কর্মীদের সচেতন হতে হবে।
বেআইনি কার্যক্রম বা যেখানে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙ্গা হয়েছে, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃ পক্ষের সাথে
য�োগায�োগের প্রয়োজন হবে।

অতিরিক্ত নির্দেশিকার জন্য কিছু লিংক
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

আর�ো তথ্যের জন্য CHS এলায়েন্স ওয়েবসাইট দেখুন: http://chsalliance.org/resources

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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6

প্রতিশ্রুতি ৬

দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ
সমন্বিত (coordinated) এবং সম্পূরক
(complimentary) সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য
মানবিক সহায়তা সমন্বিত
এবং সম্পূরক।

9

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তৃত কার্যক্রম এবং সময়ানুযায়ী, কার্যকর মানবিক সাড়াদান কাজে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ। শ্রম ও দায়িত্বসমূহের
বন্টন এবং কার্যক্রম পরিধি এবং গুণগত মানের ঘাটতিগুল�ো চিহ্নিত করতে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া প্রয়োজন যেমন; ক্লাস্টার পদ্ধতি
(cluster system)। প্রচেষ্টাসমূহরে পুনরাবৃত্তি এবং সম্পদগুলির অপচয় র�োধে এটি গুরত্বু পূর্ণ। য�ৌথ পরিকল্পনা, একীভূ ত কর্মসচূ ী এবং বিভিন্ন
স্টেকহ�োল্ডারদের মাঝে তথ্য ও জ্ঞান আদান প্রদান প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁ কি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাড়াদান কাজের প্রভাব উন্নয়নে নিশ্চয়তা
প্রদান করে।

কর্ম দক্ষতা সূচক
১.
২.
৩.

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ সাড়াদান কাজে পুনরাবৃত্তি (overlaps) বা ঘাটতি চিহ্নিত করতে পারেনা।
সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানগুল�ো আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান-প্রদান করে।
প্রতিষ্ঠানগুল�ো চাহিদা নিরূপণ, মানবিক সহায়তা প্রদান এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ কাজে সমন্বয় করে।

মূল কার্যাবলীগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•

সংকটের সময় সময়মত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, সম্পদ, এলাকা এবং কাজের ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তথ্য কি অন্যদের সাথে আদান প্রদান করা
হয়?
স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃ পক্ষসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, সম্পদ, এলাকা এবং কাজের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য কি সহজলভ্য ও
ব্যবহৃত?
বিদ্যমান সমন্বয় কাঠাম�ো কি চিহ্নিত ও অনুম�োদিত?
প্রকল্প গঠন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পূর্বে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃ পক্ষের কার্যক্রমগুল�ো কি বিবেচনা করা হয়েছে?
কার্যক্রমের ঘাটতিগুল�ো কি চিহ্নিত এবং মেটান�ো হয়েছে?

মূল কার্যাবলী
৬.১. বিভিন্ন
স্টেকহ�োল্ডারের ভূমিকা,
দায়িত্ব, সক্ষমতা এবং
স্বার্থসমূহ চিহ্নিত করা।৩

নির্দেশিকা
বেসরকারি খাতের সাথে কার্যক্রম
•

বেসরকারি খাত মানবিক সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানগুল�ো জন্য সম্পদ, বাণিজ্যিক দক্ষতা, সম্পূরক জ্ঞান
ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। নূন্যতম পর্যায়ের হলেও পুনরাবৃত্তি এড়াতে এবং মানবিক কাজের ভাল
অনুশীলন বাড়াতে তথ্যের আদান-প্রদান প্রয়োজন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের সময়
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর সুস্পষ্ট সুফল নিশ্চিত করতে হবে, এটাও মানতে হবে যে, বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু অতিরিক্ত উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

সামরিক বাহিনীর সাথে কার্যক্রম
•

সামরিক বাহিনী নিরাপত্তা, সরবরাহ, পরিবহন এবং য�োগায�োগ ব্যবস্থাসহ সুনির্দিষ্ট দক্ষতা ও সম্পদ নিয়ে
আসে। যাই হ�োক, সেনাবাহিনীর সাথে যেক�োন�ো সমম্বিত কাজ মানবিক সংস্থাগল�ো
ু র নেতৃত্বে এবং অনুম�োদিত
নির্দেশিকা অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। কিছু প্রতিষ্ঠান কর্মসচূ ীর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে একটি ন্যূনতম
সংলাপ করবে (যেমনঃ সাধারণ কার্যক্রমের তথ্য আদান-প্রদান), আর কিছু প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী সংয�োগ
স্থাপন করবে (যেমনঃ সামরিক সম্পদ ব্যবহার)।

•

সবক্ষেত্রে মানবাধিকার সংগঠনগুল�ো সামরিক বা রাজনৈতিক এজেন্ডা থেকে সুনির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখবে
কেননা এতে সংস্থাগল�ো
ু র নিরপেক্ষতা, স্বাতন্ত্র্যতা, বিশ্বাসয�োগ্যতা, নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের
প্রবেশাধিকারে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

৩
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৬.২. স্থানীয় ও জাতীয়
কর্তৃ পক্ষ এবং অন্যান্য
মানবিক সহায়তাকারী
প্রতিষ্ঠানের মানবিক
সহায়তা কার্যক্রমে সম্পূরক
ভূমিকা নিশ্চিত করা।

৬.৩. মানবিক সহায়তাসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
এবং অন্যান্য সংস্থার
অংশগ্রহণের মাধ্যমে
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠীর
মানবিক চাহিদা পূরণ এবং
বৃহৎ পরিসরে মানবিক
সহায়তা প্রদান।

৬.৪. যথাপ�োযুক্ত
য�োগায�োগ মাধ্যম
ব্যবহার করে সহয�োগী
প্রতিষ্ঠান, সমন্বয়কারী
গ�োষ্ঠী, এবং অন্যান্য
প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে
প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময়।

সম্পূরক সহায়তা
•

মানবিক সাড়াদানকারী সংস্থাগল�ো
ু র একটি গুরত্বু পূর্ণ ভূ মিকা হচ্ছে রাষ্ট্রের সাড়াদান কাজ ও সমন্বয়ে
সমর্থন য�োগান�ো।

•

স্থানীয় সংগঠন এবং সুশীল সমাজের স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাল�ো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকলেও
দুর্যোগের প্রভাব ম�োকাবেলায় তাঁদের নিজেদের পুন:প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

•

যদি সম্পদ ও উপকরণ ভাগাভাগি করার সুয�োগ ও সহয�োগিতার পরিবেশ থাকে তাহলে বিভিন্ন
লক্ষ্য এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে কর্মরত মানবিক সংস্থা, দাতাগ�োষ্ঠী, আশ্রয়দানকারী সরকার ও জনগ�োষ্ঠী
দক্ষতাগুল�োর পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হবে। উদাহরনস্বরূপ; য�ৌথ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন
প্রতিষ্ঠানগুল�োর মাঝে বিভাজন দূরীকরণ ও সুসংবদ্ধ ক�ৌশল নিশ্চিত করে (আর�ো বিস্তারিত জানার
জন্য পরবর্তী নির্দেশিকা দেখুন)।

সমন্বয়কারী পরিষদসমূহ
•

সমন্বয়কে নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সমন্বয় প্রক্রিয়া শুধমু াত্র আন্তর্জাতিক সংস্থাগল�ো
ু র জন্য হলে স্থানীয়
কর্মীরা অংশগ্রহণে অনুৎসাহিত হবে। সভার নির্ধারিত স্থান বা ব্যবহৃত ভাষাও স্থানীয়দের অংশগ্রহণে
বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। স্থানীয় ও জাতীয় প্রক্রিয়াসমুহ এবং একটি প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থা গড়ে
ত�োলা প্রয়োজন। দুর্যোগপূর্ব এধরণের সমন্বয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং সাড়াদান কাজে
সমম্বয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

•

যেখানে সমান্তরাল সমন্বয় কাঠাম�োগুল�ো প্রয়োজন সেখানে সংস্থাগল�ো
ু র মাঝে দীর্ঘমেয়াদি সংয�োগ স্থাপন
বিষয়ে সুস্পষ্ট ক�ৌশল থাকতে হবে। জরুরি অবস্থায় সমম্বয়ের জন্য ক্লাস্টার পদ্ধতি একটি স্বীকৃতি
প্রক্রিয়া হলেও তা রাষ্ট্রীয় কর্মপদ্ধতিগুল�ো সমন্বয়েও সহায়ক হতে হবে।

•

বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার চেয়ে বিভিন্ন সেক্টরের একসাথে সভা-বৈঠকের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জনগণের
চাহিদা মেটান�ো সম্ভব (যেমনঃ পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন, স্বাস্থ্যবিধি, আবাসন এবং মন�োসামাজিক চাহিদা পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত)।

•

সমম্বয়ের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি সমম্বয় প্রক্রিয়ার গুণগত মানকে প্রভাবিত করবে।
সমম্বয়কারী নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব হচ্ছে আয়োজিত বিভিন্ন সভা এবং প্রচারিত তথ্য যেন ফলপ্রসূ, কার্যকরী
এবং ফলাফল-ভিত্তিক হয়। সমন্বয়ক কমিটি কার্যক্রম ও প্রতিশ্রুতির সুয�োগ নির্ধারণের পাশাপাশি অন্যান্য
সমন্বয়ক সংস্থাগলি
ু র সাথে কাজের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় (যেমন, জবাবদিহিতা, জেন্ডার (নারী-পুরষু
সম্পর্ক ) এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত) এবং কিভাবে এটি পরিচালিত হবে নির্ধারণ করবে।

•

পারস্পরিক জবাবদিহিতা রক্ষা করে মিলেমিশে কাজ করতে পারলে কাজের বাস্তবায়ন মান ও
নীতিমালা অনুযায়ী কর্মসচূ ী বাস্তবায়ন লক্ষ্য অর্জ ন করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুল�োকে এই কথা
বার বার মনে করিয়ে দেয়া দরকার যে, শুধমু াত্র টেকনিক্যাল বা কারিগরি মান নয় বরং মানবিক
কর্মকান্ডের মূল আর্দশমান (CHS) রক্ষা করে কর্মসচূ ী বাস্তবায়ন করলে যথাযথ লক্ষ্য অর্জ ন সম্ভব
হবে। মানবিক কর্মকান্ডের মূল আর্দশমান (CHS) আল�োকে মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের
কাজ বিন্যস্ত করতে হবে।

তথ্যের আদান-প্রদান
•

বিভিন্ন স্টেকহ�োল্ডার এবং বিভিন্ন সমম্বয় প্রক্রিয়ার মধ্যে তথ্যের (অর্থসংক্রান্ত তথ্য সহ) আদান-প্রদান
অসামঞ্জস্যতা বা পুনরাবৃত্তি তু লে ধরতে পারে।

•

স্থানীয় বৈঠকগুল�োতে এবং অন্যান্য য�োগায�োগে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার গুরত্বু পূর্ণ এবং স্থানীয়
স্টেকহ�োল্ডাররা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য য�োগায�োগ প্রতিবন্ধকতাগুল�ো চিহ্নিত করা
প্রয়োজন।

•

অন্যান্য অংশগ্রহণকারী যারা একই ভাষায় কথা বলেন না তখন তাদের সাথে স্পষ্টভাবে কথা বলতে
হবে এবং ভাষারীতির ঝামেলা এড়াতে যত্নবান হতে হবে। প্রয়োজনে অনুবাদকের সাহায্য নেয়া যেতে
পারে।

4
যেখানে ক�োন�ো কর্তৃ পক্ষ বিবাদমান একটি পক্ষ, সেখানে মানবিক সহায়তাকারীদের উচিৎ বিপদগ্রস্ত সমাজ ও
জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের বিচারব�োধ ব্যবহার করা।
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প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমম্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্য সাংগঠনিক নীতিমালা এবং/অথবা ক�ৌশলগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট ক�োন প্রতিশ্রুতি
আছে?
অংশীদার সংস্থা নির্বাচন, সংয�োগ ও সমন্বয় সংক্রান্ত ক�োন�ো শর্ত বা বাছাই প্রক্রিয়া আছে কি?
আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা আছে?
অংশীদারিত্বের চু ক্তিতে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য দায়, প্রতিশ্রুতি এবং কিভাবে প্রত্যেকটি অংশীদার সংগঠন মানবিকতার নীতি মানতে অবদান রাখবে সে
ভূ মিকার কথা উল্লেখ আছে কি?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ

নির্দেশিকা

৬.৫. মানবিক নীতির সঙ্গে
আপস না করে, স্থানীয় ও
জাতীয় কর্তৃ পক্ষের সঙ্গে
সহয�োগিতা ও সমন্বয়
সাধনের লক্ষ্যে নীতিমালা
ও ক�ৌশলসমূহের সুস্পষ্ট
প্রতিশ্রুতি।

সংয�োগ ও সমন্বয় প্রতিশ্রুতি

৬.৬. সহয�োগী
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুস্পষ্ট ও
সঙ্গতিপূর্ণ চু ক্তির মাধ্যমে
কর্ম কান্ড পরিচালনা
এবং প্রতিটি সহয�োগী
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য,
বাধ্যবাধকতা ও স্বকীয়তার
প্রতি সম্মান প্রদর্শ ন এবং
তাদের প্রতিবন্ধকতা ও
প্রতিশ্রুতিসমূহ অনুধাবন।

•

একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যেটি CHS মেনে চলে, তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সমম্বয় ক�ৌশল তার
প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও ক�ৌশলসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিভাবে এটি অংশীদারদের, স্থানীয়
কর্তৃ পক্ষ ও অন্যান্য মানবিক সেবাদানকারী (এবং যেখানে প্রয�োজ্য, মানবিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়)
কর্মীদের সাথে কাজে নিযুক্ত থাকবে প্রতিষ্ঠানকে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করতে হবে।

•

সংস্থার প্রতিনিধিদের বিভিন্ন বৈঠকে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঠিক তথ্য, দক্ষতা, কর্তৃত্বের প্রয়োগ
নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাঁদের কার্যবিবরনীতে সমম্বয় দায়িত্বাবলী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

সহয�োগীদের সাথে কার্যক্রম
•

স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থার উচিৎ অংশীদারিত্বে একীভূ ত কার্যক্রমে অংশ নেয়া। অংশীদারিত্ব কার্যকর
এবং জবাবদিহিতা হতে হলে প্রত্যেকটি সংস্থার একে অপরের প্রাতিষ্ঠানিক আদেশের প্রতি একটি স্পষ্ট
এবং পারস্পরিক সমঝ�োতা ভিত্তিক ভূ মিকা ও দায়িত্বাবলী থাকা প্রয়োজন।

•

অংশীদারদের মধ্যে বিভিন্ন আয়োজন, তথা সঠিকভাবে চু ক্তিমূলক ও সমঝ�োতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন
এবং সম্পদের য�ৌথ ব্যবহার থাকতে পারে।

•

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সহয�োগী প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে কাজের প্রয়াস, নিজস্ব চিন্তা ও উদ্দেশ্য থাকে।
তারপরও সেখানে পারস্পরিক শিখন ও উন্নয়ন এবং অংশীদারিত্ব থেকে পারস্পরিক উন্নতির জন্য
সুয�োগ থাকে।

অতিরিক্ত নির্দেশিকার জন্য কিছু লিংক
IASC (2012) ‘Reference module for cluster coordination at the country level’:
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters
NRC (2008) ‘Camp management toolkit’:
http://www.nrc.no/camp#.VLz95ihb7ns
Christian Aid (2012) ‘Building the future of humanitarian aid: Local capacity and partnerships in emergency assistance’:
http://www.christianaid.org.uk/images/building-the-future-of-humanitarian-aid.pdf
Knox Clarke, P. and Campbell, L. (2015) ‘Exploring coordination in humanitarian clusters’. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI:
http://www.alnap.org/resource/20360

আর�ো তথ্যের জন্য CHS এলায়েন্স ওয়েবসাইট দেখুন: http://chsalliance.org/resources
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প্রতিশ্রুতি ৭

7

8a

9

দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ উন্নততর
সেবা প্রাপ্তি প্রত্যাশা করবেন; যেহেতু সংস্থাগল�ো
ু
কর্মঅভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামত থকে
ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য:
মানবিক সংস্থাগুল�ো প্রতিনিয়ত
অভিজ্ঞতা অজন এবং কার্যক্রমকে
উন্নত করে।

8b

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
জবাবদিহিতা ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি হল�ো সাফল্য এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়া এবং এগুল�োকে কিছু টা পরিবর্ত ন করে বর্ত মান
ও ভবিষ্যতের কাজে প্রয়োগ করা। প্রতিটি পেশাদার ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেখার ও ক্রমাগত উন্নতির একটি সংস্কৃতি থাকা উচিত এবং
এটি কার্যকারিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার মূল ভিত্তি। সেবা গ্রহণকারীদের সাথে নিয়মিত য�োগায�োগ রাখতে হবে ফলে ক�োন�ো পরিবর্ত ন এবং
খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজন হলে তা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ও শিক্ষা বা জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

কর্ম দক্ষতা সূচক
১.
২.
৩.

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ সময়ের সাথে সাথে প্রাপ্ত সহায়তা এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতিগুল�ো চিহ্নিত করতে পারা।
বর্তমান সাড়াদান কাজ থেকে অর্জিত শিখন ফলাফল থেকে সহায়তা এবং সুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসচিূ উন্নতি করা।
সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানে অন্যান্য সাড়াদান কাজ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুল�ো প্রতিফলিত হয়।

মূল কার্যাবলিগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা•
•
•
•

একই ধরনের দুর্যোগে সাড়াদান কাজের মূল্যায়ন এবং পর্যাল�োচনাগুল�ো কি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত এবং আল�োচনা
করা হয়?
পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, মতামত জানান�ো এবং অভিয�োগসমূহ পরিচালনা পদ্ধতিসমূহ কি প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে ক�োন পরিবর্ত ন
এবং/অথবা ক�োন নতু নত্ব আনতে পেরেছে কি?
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ কি লিখিত আকারে নথিবদ্ধ হয়?
ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহ�োল্ডারদের সাথে শিক্ষণীয় বিষয়গুল�ো আদান প্রদান বা আল�োচনা করার জন্য ক�োন সুনির্দিষ্ট
প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় কি?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

৭.১ পূর্ব –অভিজ্ঞতা
এবং শিখনের ভিত্তিতে
মানবিক সহায়তা কার্যক্রম
পরিকল্পনা করা।

অভিজ্ঞতা থেকে শিখন
•

কর্মদক্ষতা, শিক্ষা এবং জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন ক�ৌশল ও পদ্ধতি প্রয�োজ্য। সফলতার সাথে সাথে
ব্যর্থতাকেও শিক্ষণীয় হিসেবে দেখতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুল�ো অবশ্যই পূর্বের চেয়ে আর�ো শিখতে পারে।

•

কার্যকর পরিবীক্ষণ গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করে, তথ্যগল�োকে
ু
বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই
করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং সুসংগতভাবে লিখিত বিবরণ রাখে।

•

তথ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য এবং তথ্য ব্যবহারকারীর সম্পর্কে , কী তথ্য নেওয়া হবে এবং কিভাবে উপস্থাপন
করা হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। যে তথ্যসমূহ ব্যবহার বা পর্যাল�োচিত হবে না সে তথ্যসমূহ যাতে নেয়া না
হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

•

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি যতটা সম্ভব সহজ এবং সংশ্লিষ্টদের নাগালের মধ্যে থাকা উচিত, তাছাড়া তথ্যগল�ো
ু সংশ্লিষ্ট
গ�োষ্ঠীগল�ো
ু র জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে।

•

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ তাদের নিজেদের জীবনের পরিবর্ত ন আনার সর্বোত্তম বিচারক এবং এর জন্য
পরিমাণগত পদ্ধতিগুলির সাথে খ�োলাখুলি আল�োচনা এবং অন্যান্য গুণগত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহারে
উৎসাহিত করতে হবে। শিখনসমূহ জনগ�োষ্ঠীর সাথে আদান প্রদান এবং আল�োচনা করতে হবে।

•

একটি প্রকল্প যখন মূল্যায়ন করা হয় তখন মতামত বা প্রতিক্রিয়া এবং অভিয�োগ পদ্ধতি থেকে
প্রাপ্ত তথ্য পর্যাল�োচনা করা উচিত। একটি বাস্তবসম্মত এবং অনুম�োদিত কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং
পর্যাল�োচনা প্রস্তাবসমূহ ফল�োআপ করতে সহয�োগিতা করতে পারে।
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৭.২ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন,
মতামত এবং প্রাপ্ত
অভিয�োগের ভিত্তিতে
মানবিক সহায়তা
কর্ম কান্ডের নতু নত্ব আনা
এবং শিক্ষণীয় ও বাস্তবায়ন
পদ্ধতির উন্নয়ন।

৭.৩ দুর্যোগকবলিত
জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ এবং
স্টেকহ�োল্ডারদের মধ্যে
অভ্যন্তরীণ অর্জিত মানবিক
সহায়তা প্রক্রিয়ার শিক্ষণীয়
ও নতু নত্ব বিষয়ক তথ্য
বিনিময়।

নতু নত্ব
•

সাম্প্রতিক সময়ে মানবিক সাড়াদানে কিছু চ্যালেঞ্জের সমাধানে নতু ন এবং সৃজনশীল ক�ৌশল, পদ্ধতি ও
টু লস্ ব্যবহারের উপর গুরত্বু দেয়া হচ্ছে। নতু ন এবং সৃজনশীল ধারণা বিকাশের জন্য সংস্থার প্রয়োজনে
তহবিলের ধারাগুল�ো সহজলভ্য করা হয়েছে, যেমন: স্যানিটেশনের জন্য নতু ন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং
নগদ অর্থভিত্তিক প্রকল্প, অথবা আধুনিক সরঞ্জাম বা উপকরণ এবং মাধ্যমের ব্যবহার।

•

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ সবসময় সময়ের পরিবর্তনের সাথে সৃজনশীল উপায়ে নিজেদের খাপ খাইয়ে
নিয়েছে। উদ্ভাবন ও উন্নয়নের আর�ো প্রক্রিয়াগত পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাঁদের আর�ো
সহয�োগিতা প্রদান করা যেতে পারে।

শিখনগুল�ো সমন্বয় এবং বিনিময়
•

স্বচ্ছতা এবং প্রকল্প কার্যকারিতার স্বার্থে, মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়মিত ক্ষতিগ্রস্ত
জনগ�োষ্ঠীর সাথে বিনিময় ও আল�োচনা করতে হবে। জনগণ কর্তৃ ক পরিচালিত পরিবীক্ষণ স্বচ্ছতা ও
গুণগত মান উন্নত করতে পারে এবং তথ্যে তাঁদের মালিকানাকে উৎসাহিত করতে পারে।

•

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত শিক্ষা একটি পেশাদারী আইনগত বাধ্যবাধকতা
এটি সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সহ নতু ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।
সমন্বয় একই কমিউনিটিতে বার বার মূল্যায়ন কাজের ঝামেলা কমিয়ে আনতেও সহয�োগিতা করে।

•

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্গী শিখন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সঠিক সময়ে অগ্রগতি নিরূপণ করা বা
দুর্যোগ পরবর্তী কাজে এই পদ্ধতি গ্রহন করা যেতে পারে।

•

পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা উচিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং তথ্য
বিনিময়ের সময় সংক্ষিপ্ত ও সহজ ফরম্যাটে বা পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে হবে। সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ,
ব্রিফিং কাগজপত্র, মিটিং বা চলচ্চিত্র এই প্রক্রিয়াসমূহ তথ্য এবং জ্ঞানকে অনেক বেশি সুব�োধ্য করে
ত�োলে।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•

মূল্যায়ন এবং শিখনের জন্য কি নীতিমালা ও সম্পদ রয়েছে? কর্মীরা কি এই সম্পর্কে জানে?
মানবিক সংকটের জন্য প্রয�োজ্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা সহ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নথিবদ্ধ এবং প্রচারের জন্য বিদ্যমান ক�োন নির্দেশিকা আছে
কি?
কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী কি শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে? প্রতিষ্ঠানের নিজেদের মধ্যে কি এই সম্পর্কে আল�োচনা
করা হয়েছে?
প্রতিষ্ঠান কি শিক্ষণীয় এবং নতু নত্ব ফ�োরামের সক্রিয় সদস্য? এই ফ�োরামে প্রতিষ্ঠানের ভূ মিকা কি?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ

নির্দেশিকা

৭.৪ পূর্বে র অভিজ্ঞতা থেকে
প্রাপ্ত মানবিক সহায়তা
নীতিমালা বিষয়ক
জ্ঞান, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
ও শিখননীতি এবং সেবা
প্রদান ক�ৌশল অনুশীলনের
মাধ্যমে উন্নত করা।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও শিখননীতি

৭.৫ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান
নথিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া
আছে এবং এতে প্রতিষ্ঠানের
সকলের অভিগম্যতার
সুয�োগ রয়েছে।

•

উন্নতির জন্য প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও ক্ষেত্রগুল�ো সবসময় প্রক্রিয়াগতভাবে চিহ্নিত করা যায়
না। শিক্ষণীয় বিষয়কে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষণীয় বলা যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত এইগুল�ো চলমান এবং
সম্ভাব্য সাড়াদানে ক�োন স্পষ্ট পরিবর্ত ন আনতে না পারে।

•

একটি প্রতিষ্ঠানের শিখন চক্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং পর্যাল�োচনা পরিকল্পনা রাখবে যা
হবে পরিমাপয�োগ্য এবং উদ্দেশ্যসচূ ক সম্বলিত।

•

প্রতিটি কর্মী তাদের কাজের অগ্রগতি এবং পর্যবেক্ষণের সাথে তাঁদের দায়িত্ব বুঝবে। এছাড়া শিখন
কীভাবে তাদের নিজেদের উন্নয়নে কাজে লাগাবে সে সম্পর্কে ও বুঝতে হবে।

জ্ঞান নথিবদ্ধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
•

তথ্য ব্যবস্থাপনা অর্থ হল�ো তথ্য সংগ্রহ, উন্নয়ন, আদান-প্রদান, সংরক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও
শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তব পরিবর্ত ন হতে হবে যেমন চাহিদা নিরূপণের
ক�ৌশলগুলি উন্নয়ন, বা একটি দ্রুত এবং আর�ো সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিত করার জন্য দল পুনর্গঠন
বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বগুলি পরিষ্কারভাবে ভাগ করে দেওয়া।

•

স্থানীয় জ্ঞান এবং সম্পর্ক ধরে রাখতে দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় কর্মী প্রয়োজন।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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৭.৬ মানবিক সহায়তা
কর্ম কান্ডে শিখন ও নতু নত্ব
আনয়নে সমমনা ও
মানবিক কর্ম কান্ডে যুক্ত
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাঝে
অবদান রাখা।

সমমনা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শিখন
•

প্রতিষ্ঠানিক অনুশীলন এবং বড় পরিসরে শিখন প্রক্রিয়া গড়ে তু লতে অনুশীলনের নেটওয়ার্ক ও
কমিউনিটি সৃষ্টি (একাডেমিয়া সহ) ও মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা এবং কাজ পর্যাল�োচনার পর বা
শিক্ষা ফ�োরাম সহ সমমনা প্রতিষ্ঠান থেকে শেখার সুয�োগ গুরত্বু পূর্ণ ভূ মিকা রাখতে পারে। সঙ্গীদের সাথে
সফলতার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জগুল�োসহ নিয়ে আল�োচনা করলে মানবিক সাড়াদানকারী কর্মী ঝুঁ কিসমূহ
চিহ্নিত করতে এবং ভবিষ্যতে ভু লগুলি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।

•

পুর�ো বিভাগজুড়ে যে পরিমাণ তথ্য-প্রমাণ এবং শিখনসমূহ রয়েছে তা যেক�োন স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠানের
কাছে যা আছে তার থেকে অনেক বেশি এবং আর�ো একত্রিত শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট
মাত্রার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এর মধ্যে একটি জ�োরাল�ো ইঙ্গিত রয়েছে যে সংগঠনগুলি একসঙ্গে
শিখন এবং তথ্য-প্রমাণসমূহ পর্যাল�োচনা যে ক�োন একক সংগঠনের মাধ্যমে শেখার চেয়ে সাংগঠনিক
পরিবর্তনের জন্য অনুঘটক প্রদানের সম্ভাবনা বেশি।

অতিরিক্ত নির্দেশিকার জন্য কিছু লিংক
The Sphere Project (2015) ‘Sphere for monitoring and evaluation’. Sphere Unpacked series:
http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
Buchanan-Smith, M. & Cosgrave, J. (2013) ‘Evaluation of Humanitarian Action: Pilot Guide’. ALNAP:
http://www.alnap.org/what-we-do/evaluation/eha#
Norman, B. (2013) ‘Monitoring and accountability practices for remotely managed projects implemented in volatile operating
environments’. Tearfund:
http://www.alnap.org/resource/7956
Catley, A., Burns, J., Abebe, D., Suji, O. (2013) ‘Participatory Impact Assessment: A Design Guide’. Feinstein International Center,
Tufts University, Somerville:
http://fic.tufts.edu/assets/PIA-guide_revised-2014-3.pdf
Hallam, A. and Bonino, F. (2013) ‘Using Evaluation for a Change: Insights from humanitarian practitioners’. ALNAP Study. London:
ALNAP/ODI:
http://www.alnap.org/resource/8980

আর�ো তথ্যের জন্য CHS এলায়েন্স ওয়েবসাইট দেখুন: http://chsalliance.org/resources
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8a

প্রতিশ্রুতি ৮
9

দুর্যোগ কবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ য�োগ্য এবং
সুসংগঠিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিকট থেকে
তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

8b

গুণগত বৈশিষ্ট্য: কর্মীগণ যাতে
কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন
সেজন্য তাদের সঙ্গে ন্যায্য ও
সমতা ভিত্তিক আচরণ ও সহায়তা
করা।

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
প্রতিটি কর্মীর কাজই হল�ো কার্যকর সাড়াদানপ্রদান এবং এটি নয়টি প্রতিশ্রুতির প্রত্যেকটির ভিত্তি।কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ
এবং পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা হল�ো মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান-এর মূল অনুগত/ভিত্তি। একটি প্রতিষ্ঠানের
এবং প্রকল্পের বাজেট বা অর্থায়ন এবং খরচের বড় একটি অংশ কর্মী সম্পর্কিত খরচ। যদি প্রতিষ্ঠানগুল�ো ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীকে কার্যকরী এবং
ফলপ্রসু সহয�োগিতা করতে চায় তবে কর্মীদের বিনিয়োগে সর্ত কর্তা অবলম্বন করতে হবে।পুর�ো সংস্থার কর্মীদের সাথে কাজের ক�ৌশল এবং
কর্মীদের সাথে সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব এই সবকিছু অন্যান্য আটটি প্রতিশ্রুতিতেও আল�োচনা করা হয়েছে।

কর্ম দক্ষতা সূচক:
১.
২.
৩.

নারী এবং পুরষু কর্মীরা তাদের কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে সমর্থন পাবে।
কর্মীরা সন্তুষ্টির সাথে তাদের কর্মদক্ষতার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণ কর্মীদের কার্যোপয�োগী হিসেবে মূল্যায়ন করবে (যেমন, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ এবং
মন�োভাবের ভিত্তিতে)।

ল কার্যাবলীগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•

নতু ন কর্মীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের আদেশাবলী ও মূল্যব�োধসমূহ কি তাদের কাছে ব�োধগম্য?
কর্মীদের কর্মদক্ষতা পরিচালনা, দুর্বল এবং ভাল কর্মদক্ষতা কি চিহ্নিত?
কর্মীরা আচরণবিধি বা এইধরনের ক�োন নথিতে কি স্বাক্ষর করেছে? যদি করে থাকে তাহলে তারা কি এটি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট
নীতিগুল�ো যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম?
নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা সহয�োগী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সম্পর্কে অভিয�োগগুল�ো কি পাওয়া যায়? কিভাবে তা পরিচালনা করা হয়?
কর্মীদের নিজেদের দায়িত্ব পালনে দক্ষতা বাড়ান�োর জন্য যেসকল সহয�োগিতা বিদ্যমান তা সর্ম্পকে কি কর্মীরা জানে এবং যদি জেনে
থাকে তাঁরা কি এগুল�ো ব্যবহার করছে?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

৮.১ মানবিক সহায়তা
প্রদানে সংস্থার লক্ষ্যউদ্দেশ্য ও মূল্যব�োধ এবং
কর্ম ক্ষমতা মান বজায়
রেখে কর্মীর প্রাপ্ত দায়িত্ব
পালন। (নির্দেশিকা ৮.২
দেখুন)

কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

৮.২ কর্মীগণ নীতিমালা
মেনে চলেন এবং নীতিমালা
মেনে না চললে কী হতে
পারে সে সম্পর্কে তাঁরা
অবগত আছেন।

•

জাতীয়, আন্তর্জাতিক, স্থায়ী বা চু ক্তিভিত্তিক অথবা স্বেচ্ছাসেবক এবং পরামর্শক (কনসালটেন্ট)সহ যেক�োন
মন�োনীত প্রতিনিধি সকলে প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে কর্মীদের বিভিন্ন ধরণ ও পদবি
অনুযায়ী কাজের শর্তাবলী ভিন্ন হতে পারে।

•

জাতীয় কর্মসংস্থান আইনে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি আলাদা আলাদা কর্মীর অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশনা
দিয়েছে। সকল কর্মী তাদের আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকবে।

প্রতিষ্ঠানে আদেশ, মূল্যব�োধ এবংনীতিমালা মেনে চলা
•

কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের আইনী সুয�োগ, মূল্যব�োধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজের প্রত্যাশা করে
ফলে এই সম্পর্কে তাদেরকে আগে থেকেই বুঝিয়ে দেয়া উচিত।প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরণ ও ব্যাপকতা ব�োঝার
পরও প্রতিটি কর্মীর অবশ্যই তাঁদের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক কি ধরনের কর্মদক্ষতা আশা করছেন সেটি আল�োচনা
করে তাঁরা নিজেরা একটি কাজের উদ্দেশ্য ঠিক করে নিবে।

•

যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান নীতিমালায় কর্মীদের প্রবেশাধিকার সহজ করতে না পারে কর্মীরা অবশ্যই
সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করবে এবং তাঁরা যদি এটি করতে ব্যর্থ হয় তবে তা মেনে নিবে।

•

সব পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের আদেশাবলী, নীতি এবং আচরণবিধি সম্পর্কিত পরিচিতি এবং প্রশিক্ষণ
প্রয�োজ্য (এমনকি দ্রুত পরিমাপের সময়ও)।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক

29

৮.৩ কর্মীরা তাদের দায়িত্ব
পালনের জন্য প্রয়োজনীয়
ব্যক্তিগত, প্রযুক্তিগত
ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার
উন্নয়ন সাধন ও ব্যবহার
করেন এবং তারা জানেন
প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে তাদেরকে
কি সহায়তা দিতে পারে।

কর্ম দক্ষতা মান সমূহ এবং সক্ষমতা উন্নয়ন
•

ব্যবস্থাপনা দক্ষতাসহ কর্মী এবং তাঁদের নিয়োগকর্তারা নিজেদের দক্ষতার উন্নয়নের জন্য একে অপরের
প্রতি জবাবদিহি থাকবে। স্বচ্ছ উদ্দেশ্য এবং কর্মদক্ষতা মানসমূহের সহায়তায় কর্মীরা তাদের বর্ত মান
কাজের জন্য কি ধরনের দক্ষতা এবং জ্ঞান (এমনকি শ�োনার দক্ষতাসহ) প্রয়োজন তা বুঝতে পারবে।
কর্মীরা অবশ্যই তাদের উন্নয়নের জন্য যে সুয�োগ আছে বা ভবিষ্যতে আসবে সে সম্পর্কে অবহিত
থাকবে। অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ বা ক�োচিং ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ান�ো যেতে পারে।

•

একটি দুর্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে, আনুষ্ঠানিক কর্মীদের উন্নয়নের সুয�োগ সীমিত হতে পারে কিন্তু
পরিচালকদের উচিত, কাজ সম্পর্কে অন্তত পক্ষে একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

•

কর্মীদের দক্ষতা ও জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য তাঁদের কাজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, কাজের ফলাফল যাচাই,
সরাসরি আল�োচনা এবং তাঁদের সহকর্মীদের সাক্ষাৎকার নেওয়াসহ বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নিয়মিত
কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন পদ্ধতির ফলে ব্যবস্থাপকরা কর্মীদের কি ধরনের সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা
চিহ্নিত করতে পারবেন (নীচে আরও নির্দেশিকা লিঙ্ক দেখুন)।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রকল্পের আকার ও সুয�োগ অনুযায়ী মানবসম্পদের প্রয়োজনগুল�োর মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতিগুল�ো কি আছে? এটি কি মানবসম্পদ বিভাগের সাথে
সংয�োজিত?
ভবিষ্যত নেতৃত্বের চাহিদা এবং নতু ন প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় কি ক�োন বিধান রাখা হয়েছে?
প্রতিষ্ঠানের নীতি এবং পদ্ধতিসমূহ কি স্থানীয় কর্মসংস্থান আইনের সাথে মিল রেখে করা হয়েছে এবং কর্মীদের পরিচালনায় স্বীকৃত ভাল
অনুশীলনগুল�ো কি অনুসরণ করে?
প্রতিটি কর্মীর কি তাঁদের সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব এবং উদ্দেশ্যসহ আপডেট বা হালনাগাদকৃত কর্ম বিবরণ এবং উদ্দেশ্য আছে?
কর্মীদের পুরষ্কৃত করা এবং সুবিধাগুল�ো কি সুষ্ঠ, স্বচ্ছ এবং ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়?
কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা এবং কর্মী উন্নয়ন নীতি ও পদ্ধতিগুল�োর পরিচিতি এবং হালনাগাদ তথ্য বা নথি কি সকল কর্মীদের প্রদান করা হয়?
সকল কর্মী কি (এবং ঠিকাদার) আচরণবিধিতে (যা য�ৌন হয়রানি এবং অপব্যবহার প্রতির�োধ করবে) স্বাক্ষর করেছে এবং তাদেরকে কি
আচরণবিধি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেওয়া হয়েছে?
প্রতিষ্ঠানের কি নির্দিষ্ট এলাকা অনুযায়ী নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশিকা আছে এবং কর্মীরা কি এ সম্পর্কে জানেন?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ
ূ ী বাস্তবায়নে
৮.৪ কর্ম সচ
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও
কর্মী দক্ষতা এবং সক্ষমতা
রয়েছে।

৮.৫ কর্মীদের জন্য
সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, বৈষম্যহীন
কার্যপ্রণালী নীতিমালা-যা
স্থানীয় শ্রম আইনের সাথে
সঙ্গতিপূর্ণ ।

নির্দেশিকা
কর্মী দক্ষতা এবং সক্ষমতা
•

কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভ র করে কিন্তু তা অবশ্য ভাল
অভ্যাসে হওয়া উচিত। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের সহায়তায় ক�ৌশলগত পর্যায়ে এগুল�ো বিবেচনা করে
পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণে প্রতিষ্ঠানে এবং প্রকল্প
পরিকল্পনায় কর্মী দক্ষতার বিষয়েটি মাথায় রাখতে হবে যাতে সঠিক সময়ে সঠিক সহায়তা প্রদানে
সঠিক দক্ষতাসহ সঠিক কর্মী আছে এটি নিশ্চিত করা যায়।

•

এর মানে এই নয় যে, প্রতিষ্ঠান শুধমু াত্র তখনই প্রকল্প হাতে নিবে যখন তারা শুররু দিকে সকল
সম্পদ এবং অভিজ্ঞদের কাজে লাগাতে পারবে এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বড় পরিসরে প্রস্তুতিও
(পরিচালনা, মানবসম্পদ, অর্থ এবং অন্যান্য কাজসহ) গুরত্বু পূর্ণ।

•

য�োগ্য কর্মীদের চাহিদা কিভাবে পূরণ করবে এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের আগাম পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।
আভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এবং য�োগায�োগ পদ্ধতির জন্য জাতীয় পর্যায়ের ভূ মিকা এবং
দায়িত্বগুলিও সম্পর্কে র ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

•

অতিমাত্রায় কর্মী চলে যাওয়া কার্যক্রমের মান এবং ধারাবাহিকতা কমিয়ে আনতে পারে। এটি একজন
কর্মীর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এড়াতে এবং যে এলাকায় সেখানে প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটির মধ্যে বিশ্বাস
বজায় রাখতে ব্যর্থ হতে পারে।

নীতিমালা এবং প্রক্রিয়াসমূহ
•

কর্মী নীতিমালা এবং প্রক্রিয়াসমূহের ধরণ এবং জটিলতা প্রতিটি সংস্থার আকার এবং প্রেক্ষাপটের
উপর নির্ভ র করবে। তবে সাধারণ বা জটিল যাই হ�োক, কর্মীদের উচিত নীতিমালা উন্নয়ন এবং
পর্যাল�োচনায় অংশগ্রহণ করা এবং যেখানে সম্ভব তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা। একটি কর্মী ম্যানুয়াল
নীতিমালায় জ্ঞান ও পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করে।

•

স্থানীয় শ্রম আইনগুল�ো অবশ্যই ব�োধগম্য হতে হবে এবং এগুল�োকে সম্মান দিতে হবে, এবং প্রাতিষ্ঠানিক
নীতিমালা ও অনুশীলন ব্যবস্থাপনা ও নেতৃ ত্ব পর্যায়ে জাতীয় কর্মীদের ভূ মিকা উন্নীত করবে যাতে
সাড়াদান কর্মসচূ ীর ধারাবাহিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক মেধা এবং আরও বেশি প্রেক্ষাপটভিত্তিক কার্যকর
সাড়াদান কর্মসচূ ী নিশ্চিত করা যায়।
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•

৮.৬ কর্মীদের জন্য কাজের
বিবরণ, উদ্দেশ্য এবং
মতামত প্রদান প্রক্রিয়া
রয়েছে -যাতে তাদের
করণীয় সম্পর্কে সুষ্পষ্ট
ধারণা থাকে।
৮.৭ কর্মীদের জন্য
আচরণ বিধি রয়েছে-যা
তাদেরকে নিদেনপক্ষে
শ�োষন, অপব্যবহার বা
জনগণের বিরুদ্ধে অন্যান্য
বৈষম্যমূলক আচরণ করা
থেকে বিরত রাখে।
৮.৮ কর্মীদের দক্ষতা ও
য�োগ্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে
নীতিমালা রয়েছে।

৮.৯ কর্মীদের সুরক্ষা ও
কল্যানের লক্ষ্যে নীতিমালা
রয়েছে।

কার্যকরী সাড়াদান অর্থ শুধমু াত্র এই নয় যে, দক্ষ কর্মী আছে-একজন স্বতন্ত্রভাবে কিভাবে এটি
পরিচালনা করবেন তার উপরও নির্ভ র করে। জরুরী পরিস্থিতির বিভিন্ন গবেষনা থেকে দেখা গেছে
কার্যকর ব্যবস্থাপনা, কাঠাম�ো এবং পদ্ধতিগুলি যতটা গুরত্বু পূর্ণ তার থেকেও বেশি গুরত্বু পূর্ণ কার্যকর
সাড়াদানের একজন কর্মীর দক্ষতা। একটি মানসম্মত পরিচালনা (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং) পদ্ধতি
প্রয়োগ করার জন্য কর্মীকে অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে কারণ এটি প্রতিনিধিদলের উচ্চ স্তরের এবং
দ্রুত প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য অনুমতি দেয়। দ্রুত সাড়াদানের জন্য মানসম্মত পরিচলনা পদ্ধতি কিভাবে
প্রয়োগ করা হবে সে সম্পর্কে কমীরা অবশ্যই প্রশিক্ষিত হবে।

কর্মী নির্দেশনা
•

প্রত্যেক কর্মী থেকে কি আশা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে কর্মবিবরণীতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকবে এবং এটি
নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। এর সাথে প্রত্যেক কর্মী নিজেদের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করবে, এর মধ্যে
নিজেদের প্রত্যাশা এবং তাঁরা নিজেদের যে ধরনের দক্ষতার বিকাশ বা উন্নতি আশা করছে সেটি
উল্লেখ থাকবে এবং এটি পরিকল্পনা তৈরিতে নথিভু ক্ত থাকবে।

কর্মী আচরণ বিধি
•

এটি সর্বাধিক গুরত্বু পূর্ণ যে, প্রতিষ্ঠানের সকল প্রতিনিধি (কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার প্রতিষ্ঠান এবং
ঠিকাদারসহ) প্রতিষ্ঠানের আচরণবিধি বুঝতে পারবে, এটি স্বাক্ষর ও সমর্থন করবে এবং তাঁদের
নিকট থেকে কি ধরনের আচরণ আশা করা হচ্ছে এবং এই আচরণবিধি লংঘনে কি পরিণতি বা শাস্তি
হতে পারে সে সম্পর্কে সকলের পরিষ্কার ধারণা থাকবে।

কর্মী দক্ষতা
•

য�োগ্যতা এবং সক্ষমতা উন্নয়নের উপর গুরত্বু দেয়া কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং তাঁদের
কাজকে কার্যকরী করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই কর্মীদের কর্মদক্ষতা পর্যাল�োচনা এবং ফাঁক বা
দুর্বলতা মূল্যায়নের একটি ক�ৌশল থাকা উচিত। এর সাথে সাথে দক্ষতা এবং সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য
একটি ক�ৌশল তৈরি করা উচিত যা প্রতিভার উন্নয়নে ভূ মিকা রাখবে। যে সকল কর্মী শুধমু াত্র স্বল্প
মেয়াদী ও যারা উন্মুক্ত চু ক্তির মাধ্যমে রয়েছে তাঁদের কর্মদক্ষতা পর্যাল�োচনার সময়সূচীতে অবশ্যই
নমনীয় হতে হবে।

•

সম্মত প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কর্মীদের কি ধরনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের
অবশ্যই তাদের অংশীদারদের সাথে একমত হওয়া উচিত।

সুরক্ষা এবং কল্যাণ
•

কর্মীরা প্রায় দীরস্ঘ ময় ঝুঁ কি এবং চাপের মধ্যে কাজ করে। দীর্ঘমেয়াদী অবসাদ, আঘাত বা অসুস্থতা দূর করা
এবং তাঁদের কল্যাণের জন্য কাজ করাসহ কর্মীদের যত্ন নেওয়া একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

•

পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব সাড়াদান কর্মীদের ঝুঁ কি সম্পর্কে সচেতন করা এবং অপ্রত্যাশিত শারীরিক
ও মানসিক স্বাস্থ্যের হুমকি থেকে তাদের রক্ষা করা। কর্মীদের কল্যাণে কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা,
প্রতির�োধক স্বাস্থ্য পরামর্শ, অতিরিক্ত কাজের সময় সহয�োগিতা করা এবং প্রয়োজনে মন�ো-সামাজিক
সহয�োগিতাসহ কিছু পদক্ষেপ নেয়া।

•

পর্ষদ ব্যক্তিগতভাবে নীতি মেনে চলা এবং ভাল অভ্যাসের মধ্য দিয়ে কর্মীদের যত্ন নেওয়াকে
উৎসাহিত করতে পারে। সাড়াদান কর্মীদের নিজেদেরও নিজেদের কল্যাণের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেওয়া
প্রয়োজন। যে সকল কর্মী অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ঘটনা সাক্ষী এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে তাঁদের যত
তাড়াতাড়ি সম্ভব মন�ো-সামাজিক পরামর্শ দিয়ে সহয�োগিতা দিতে হবে।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক
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প্রতিশ্রুতি ৯

দুর্যোগ কবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ প্রত্যাশা
করতে পারবেন যে মানবিক সহায়তা সংস্থাগল�ো
ু
কার্যকর ও যথাযথভাবে এবং নৈতিকতা বজায়
রেখে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য:
উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য
দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পদ
ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার করা।

এই প্রতিশ্রুতি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
সম্পদ সীমিত এবং তা যত্নসহকারে ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃ ক প্রদানকৃত এবং পরিচালিত সম্পদের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহারে
দায়বদ্ধতার সাথে জবাবদিহিতার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। খরচের অব্যবস্থাপনা, অবহেলা বা দুর্নীতি এই সব কিছু র প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে
ভ�োগ করতে হয়। ফলে সর্বোচ্চ ক্ষতি পুষিয়ে আনতে প্রতিষ্ঠানের উচিত সম্পদের যথাযথ ও স্বচ্ছ ব্যবহার করা।

কর্ম দক্ষতা সূচক:
১.
২.

৩.
৪.

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণ কমউনিটি পর্যায়ের বাজেট, খরচ এবং অর্জিত ফলাফল সম্পর্কে সচেতন।
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং জনগণ অনুধাবন করবেন যে, প্রাপ্য সম্পদগুল�ো ব্যবহৃত হয়েছে:
•
যা তাঁদের পাওয়ার কথা ছিল এবং
•
ক�োন ধরনের বিমুখীকরণ বা অপচয় ছাড়া
সমর্থিত লক্ষ্য, পরিকল্পনা, বাজেট এবং সময়ানুযায়ী সাড়াদান কাজের জন্য প্রাপ্য সম্পদের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন হয়েছে।
সাড়াদান কাজ খরচের সুষ্ঠু মাধ্যমে হয়েছে।

মূল কার্যাবলীগুল�ো মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•
•
•
•
•

কর্মীরা খরচ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ কি প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী করে?
খরচের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ হয় কি এবং এই সম্পর্কিত প্রতিবেদনসমূহ কি প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে আল�োচনা করা হয়?
সেবা এবং পণ্য ক্রয়ে কি প্রতিয�োগিতামূলক নিলাম প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়?
পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ (পানি, মাটি, বায়ু এবং জীব বৈচিত্র্য) কি নিরীক্ষণ করা হয় এবং এগুল�ো প্রশমনে কি ক�োন
পদক্ষেপ নেওয়া হয়?
সর্ত ক ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগুল�ো সুরক্ষিত আছে, এই সম্পর্কে কর্মী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং অন্যান্য স্টেকহ�োল্ডাররা কি জানে?
খরচের কার্যকারিতা এবং সামাজিক প্রভাবসমূহ কি পরিবীক্ষণ করা হয়?

মূল কার্যাবলী

নির্দেশিকা

ূ বাস্তবায়নের
৯.১ কর্মসচি
প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে
সম্পদের ব্যবহার, গুণগত
মান ঠিক রাখা, সময়
ও ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে
কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন
প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা।

ূ
কর্ম সচি
•

যে ক�োন�ো ভয়াবহ দুর্যোগে তাড়াতাড়ি বড় অংকের টাকা খরচে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
কাজ করছে তা ব�োঝান�োর জন্য বেশ চাপ থাকে। এর ফলে প্রকল্প পরিকল্পনা দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং
অর্থের সঠিক ব্যবহারের সুয�োগ করতে পারত�ো এমন বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্য কার্যক্রম এবং অর্থায়নের
সুয�োগ অনুসন্ধানে পর্যাপ্ত গুরত্বু দেয়া যায় না (যেমন: নগদ অর্থের ব্যবহার)।

•

হঠাৎ বা দ্রুত সংগঠিত জরুরী পরিস্থিতিতে, দ্রুততার সাথে অর্থায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ যাতে নেয়া
সম্ভব হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহন করা এবং মানবিক সাড়াদানের চ্যালেঞ্জগুল�োর (যেমন:
প্রতিয�োগিতামূলক দরপত্রের জন্য সরবরাকারী অপ্রতু লতা) সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে।
যাইহ�োক, মানবিক সাড়াদানে প্রসঙ্গে দুর্নীতির ঊর্ধ্বমুখী ঝুঁ কির অর্থ হচ্ছে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা
প্রদানের পাশাপাশি দুর্নীতির জন্য উন্মুক্ত প্রক্রিয়াগুলি প্রতির�োধ করার জন্য অভিয�োগ প্রদান পদ্ধতিগুলিও
গুরত্বু পূর্ণ। (প্রতিশ্রতি ৩ ও ৫ দেখুন)

•

এই পরিস্থিতিতে উর্ধ্বতন কর্মীদের সহয�োগিতা এই ধরনের ঝুঁ কিকে প্রশমন করতে সহয�োগিতা করবে
এবং ন্যূনতম মান বজায় রেখে সময়মত সাড়াদান ও সীমিত অপচয়ের মধ্যে একটি সমতা তৈরিতে
সহয�োগিতা করবে।

৫

“সম্পদ” শব্দটি তার বৃহত্তর অর্থে ব�োঝা উচিত। সার্বিকভাবে এর অর্থ হল�ো, ক�োন�ো সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যা যা প্রয়োজন:
সাধারণভাবে অর্থ, কর্মী, মালামাল, যন্ত্রপাতি, সময়, জায়গা জমি, মাটি, পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক

33

৯.২ উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে
এবং অপচয় কমিয়ে
সম্পদের ব্যবহার ও
ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৯.৩ বাজেট অনুযায়ী খরচ
পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন
তৈরি করা।

৯.৪ প্রাকৃতিক এবং স্থানীয়
সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে
পরিবেশের উপর এর
প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৯.৫ দুর্নীতির ঝঁু কি
ব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতি
চিহ্নিত হলে যথ�োপযুক্ত
ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

•

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহয�োগিতা এবং সমন্বয় সাড়াদান কাজকে অনেক বেশি কার্যকর
করতে পারে। (যেমন: য�ৌথ মূল্যযাচাই বা মূল্যায়ন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন এবং সরবরাহ
প্রক্রিয়াসমূহকে সহায়তা করা)।

•

প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে, দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পদগুল�ো দান, বিক্রি বা ফেরত পাঠান�ো প্রয়োজন।

উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের ব্যবহার
•

সকল মানবাধিকার কর্মী দাতাসংস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর নিকট জবাবদিহি থাকবে এবং তাঁরা
অবশ্যই প্রমাণ দিতে বা ব�োঝাতে সক্ষম হবে যে, সম্পদসমূহ বিচক্ষণতার সাথে, কার্যকরী এবং ভাল
ফলাফলে জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

•

যাদের বেশি সম্পদের প্রয়োজন জালিয়াতি, দুর্নীতি এবং অপচয় এই সব কারণে তাঁরা তা পায়না।
প্রয়োজনের তু লনায় কম কর্মী এবং সম্পদ থাকলে বাস্তবায়ন কর্মসচূ ী কখন�োই ফলপ্রসু হয় না, তখন
জবাবদিহিও করা যায় না এবং অর্থের মূল্যও অথনৈতিকভাবে সমান হয়না। অর্থায়ন, দক্ষতা এবং
কার্যকারীতা এই তিনটির মধ্যে প্রায় সমাঞ্জস্য বজায় রাখার প্রয়োজন হবে।

•

সাড়াদান কার্যক্রম ক�োন�োভাবেই যেন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে সহায়তা না করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে
এবং এই ধরনের ঝুঁ কি প্রশমণ করার জন্য অনেক দাতাসংস্থা তাদের সম্ভাব্য অংশীদার বা পার্ট নারদের
উপর যাচাইকরণ পদ্ধতি আর�োপ করতে পারে।

খরচ পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি করা
•

প্রকল্প পরিচালনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা একটি গুরত্বু পূর্ণ দিক এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ভাল
মানের অর্থিক পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োজন। অর্থিক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁ কিসমূহ এবং সকল
আর্থিক লেনদেনসমূহকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিসমূহ এক জায়গায় থাকতে হবে।

•

ক্রয়, নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসচূ ী এবং মজুদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রধান ঝুঁ কিসমূহ প্রশমনে বিশেষ
দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া প্রয়োজন। হিসাবসংক্রান্ত দলিলপত্র বা রেকর্ড সমূহ অবশ্যই জাতীয় এবং
আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী হবে এবং প্রক্রিয়ানুসারে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি ব্যবহার করতে হবে।

•

আর্থিক কাজসমূহ ভালভাবে করার জন্য সকল কর্মীর কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আর্থিক
প্রতিবেদনসমূহ সংকলন করার জন্য কিছু বিশেষ কর্মী প্রয়োজন। সন্দেহজনক জালিয়াতি, দুর্নীতি বা
সম্পদের অপব্যবহার সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানে কর্মীদের উৎসাহিত করতে হবে। (এই বিষয়ে পরবর্তী
আর�ো নির্দেশনার জন্য Lewis, T. 2010 দেখুন)

স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব
•

মানবিক সাড়াদান কর্মসচি
ূ বিপুল পরিমাণে বর্জ ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসকরণ, পানি কমিয়ে আনা বা
দূষণ সৃষ্টি করা, বন উজাড় এবং অন্যান্য পরিবেশগত ঝুঁ কিগুলিসহ পরিবেশের উপর কিছু নেতিবাচক
প্রভাব ফেলতে পারে।

•

একটি দ্রুত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ঝুঁ কিসমূহ চিহ্নিত করতে এবং এই ঝুঁ কিসমূহ প্রশমনে পদক্ষেপ
নিতে সহায়তা করবে।

•

ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠী এবং তাঁদের উদ্বেগ এই প্রক্রিয়ার অন্যতম মূল বিষয়। প্রাকৃতিক সম্পদের স্থানীয়
ব্যবস্থাপনাকে প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (এই বিষয়ে পরবর্তী আর�ো নির্দেশনার জন্য URD/
UNEP toolkit দেখুন)

দুর্নীতির ঝঁু কি ব্যবস্থাপনা
•

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে দুর্নীতির সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা একই রকম নয়। এই ঝুঁ কিসমূহ
ম�োকাবেলায় কর্মী এবং অংশীদারদের (পার্ট নার) কাছ থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার সম্পর্কে পরিষ্কার
ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। (প্রতিশ্রুতি ৮ দেখুন)।

•

প্রকল্প তথ্যের সাথে অনেক বেশী খ�োলামেলা এবং স্বচ্ছতা থাকতে হবে, স্টেকহ�োল্ডারদের নিজ জায়গা
থেকে পর্যবেক্ষণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে অভিয�োগ প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে এবং এর
সাথে সাথে সম্মানের সহিত জনগ�োষ্ঠীর সাথে ব্যবহার ও আল�োচনা দুর্নীতির ঝুঁ কি কমাতে সাহায্য
করতে পারে। যদিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠ�োর ব্যবস্থা রাখা জরুরী, তবে তীব্র জরুরী পরিস্থিতির
প্রাথমিক পর্যায়ে এটি সীমিত সময়ের জন্য নমনীয় রাখার প্রয়োজন হতে পারে। (এই বিষয়ে পরবর্তী
আর�ো নির্দেশনার জন্য Hees et al. 2014 দেখুন)
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প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্দেশিকা
•
•

নীতিসঙ্গত ক্রয়, সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠানের নীতি ও পদ্ধতিগুলি কি বিদ্যমান ?
নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে কি ক�োন শর্ত বা ধারা রয়েছে:
o তহবিল গ্রহন এবং বন্টন?
o উপহার সামগ্রী গ্রহণ এবং বন্টন?
o পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন এবং প্রতির�োধ?
o জালিয়াতি প্রতির�োধ, সন্দেহজনক ও প্রমাণিত দুর্নীতির পরিচালনা এবং সম্পদের অপব্যবহার? স্বার্থের বির�োধ?
o নিরীক্ষণ (অডিটিং), যাচাই এবং প্রতিবেদন প্রদান ?
o সম্পদের ঝুঁ কি মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা?

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ

নির্দেশিকা

৯.৬ সম্পদসমূহের
ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার
জন্য সংস্থার সুনির্দিষ্ট
নীতিমালা ও প্রক্রিয়া
রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে:
ক. নীতিগত ও বৈধভাবে
তহবিল ও সামগ্রী গ্রহণ
এবং বরাদ্দ।
খ. সম্পদসমূহ
পরিবেশবান্ধব ব্যবহার।
গ. দুর্নীতি, প্রতারণা, দ্বন্দ্ব
ও সম্পদের অপব্যবহার
চিহ্নিতকরণ এবং
প্রতির�োধ।
ঘ. নীরিক্ষা, প্রতিশ্রুতিসমূহ
যাচাই এবং স্বচ্ছ
প্রতিবেদন তৈরি।
ঙ. প্রতিনিয়ত ঝঁু কি
মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং
প্রশমন; এবং
চ. সম্পদসমূহ গ্রহণের
সময় এর স্বতন্ত্রতা
যাতে ব্যাহত না হয় তা
নিশ্চিত করা।

তহবিল ও উপহারমূলক তহবিল গ্রহণ
•

তহবিলের ধরণ এবং উৎস অবশ্যই নথিবদ্ধ করতে হবে এবং জনগণের সুবিবেচনার জন্য উন্মুক্ত
রাখতে হবে। ক�োন ক�োন তহবিল একটি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কার্যক্রম পরিচালনায়
ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কর্মীদের সঠিক নির্দেশিকা প্রদান এবং তাঁদের স্বচ্ছতাকে উৎসাহিত করে এই
ধরনের ঝুঁ কি কমান�োর চেষ্টা করা উচিত।

•

তহবিল হিসেবে উপহারমূলক সামগ্রী গ্রহণে নৈতিকতায় দ্বিধাব�োধ হতে পারে। অনেক সমাজে উপহার
প্রদানকে একটি সামাজিক মূল্যব�োধ হিসেবে দেখা হয় এবং এই উপহার গ্রহণে অস্বীকার করলে তা
অভদ্রতা হিসেবে গণ্য হয়। যদি ধার বা ঋণ হিসেবে এই উপহার দেয়া হয় তবে গ্রহণকারীর অবশ্যই
ভদ্রভাবে এটিকে না করা উচিত। যদি এটি গ্রহন করা করা হয় তবে তা ঘ�োষণা দিয়ে দেওয়া
বুদ্ধিমানের কাজ এবং এই বিষয়ে ব্যবস্থাপকের সাথ আল�োচনা করা উচিত। কর্মীদের এই ধরনের
নীতি এবং সম্ভাব্য দ্বিধা সম্পর্কে সচেতন করা উচিত। (Hees et al. 2014 দেখুন)

পরিবেশবান্ধব ব্যবহারে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব
•

প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশবান্ধব নীতি এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং জরুরী অবস্থার
পরিবেশগত সমস্যার ম�োকাবেলার জন্য বিদ্যমান নির্দেশিকা ব্যবহার করা উচিত।

•

সবুজ ক্রয় নীতিগুলি পরিবেশের উপর প্রভাব কমাতে সাহায্য করে কিন্তু তা এমনভাবে পরিচালনা
করতে হবে যেন তা সহায়তা প্রদানকে কমিয়ে বা পিছিয়ে না দেয়।

দুর্নীতি এবং প্রতারণা
•

চু রি, পন্য বা সম্পদের রকমফের/জালিয়াতি, খরচ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য বা বিবৃতি দেয়া এই সবকিছু
প্রতারণার মধ্যে পড়ে। তহবিলসমূহ কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দেখান�োর জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই
আর্থিক লেনদেনের সঠিক প্রমাণাদি রাখবে। আর্থিক সম্পদসমূহের উপর আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে
এবং দুর্নীতি ও প্রতারণা র�োধ করতে নীতি ও প্রক্রিয়াসমূহ তৈরি করে রাখা প্রয়োজন।

•

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ভাল অভ্যাসসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রদান প্রতিষ্ঠান দ্বারা
সমর্থিত করা উচিত। প্রতিষ্ঠানিক নীতিমালায় স্বচ্ছ ও জ�োরাল�ো ক্রয় প্রক্রিয়া এবং সন্ত্রাস বির�োধী
পরিমাপকসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (Hees et al. 2014 দেখুন)

স্বার্থের দ্বন্দ্ব
•

কর্মীরা অবশ্যই এটি নিশ্চিত করবে যে, তাদের ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের
মধ্যে ক�োন�ো ধরনের দ্বন্দ্ব নেই। উদাহরণসরূপ: তাঁরা এমন ক�োন ব্যক্তি, সংস্থা কিংবা সরবরাহকারীকে
কাজ দিবে না যেখান থেকে তাঁরা নিজেরা বা পরিবারের সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

•

বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের সংঘাত রয়েছে এবং মানুষ সবসময় বুঝতেও পারে না যে তারা সাংগঠনিক
নিয়ম এবং নীতিগুলি লঙ্ঘন করছে। উদাহরণস্বরূপ, অনুমতি ছাড়া সংস্থার সম্পদগুলি ব্যবহার করা বা
সরবরাহকারী থেকে উপহার গ্রহণ করা স্বার্থের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।

•

এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে সকলে খ�োলামেলা আল�োচনা করতে পারে। প্রশমন বা
নিরসন করতে হবে এমন কিছু প্রকৃত বা সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আল�োচনা করতে পারে।

নিরীক্ষণ এবং স্বচ্ছ প্রতিবেদন
•

নিরীক্ষণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে - অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণগুলি পরীক্ষা করে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে;
বাহ্যিক নিরীক্ষণগুলি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবৃতি সত্য এবং ন্যায্য কিনা তা যাচাই করে; একটি সংস্থা যখন
একটি নির্দিষ্ট সমস্যা বিশেষ করে জালিয়াতির সন্দেহের মধ্যে পরে তখন সাধারণত তদন্তমূলক নিরীক্ষণ
পরিচালনা করা হয়।
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•

বাৎসরিকভাবে স্বতন্ত্র এবং বাহ্যিক নিরীক্ষণ প্রতারণা এবং অর্থের অপব্যবহারের মাত্রা সম্পর্কে ধারনা
প্রদান করে। নিরীক্ষণ এবং অন্যান্য নিয়মিত আর্থিক প্রতিবেদন অবশ্যই স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে হবে
এবং এমনভাবে প্রদান করতে হবে যে কর্মী এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর প্রবেশাধিকার থাকে।

ঝঁু কি ব্যবস্থাপনা
•

ঝুঁ কি ব্যবস্থাপনা অর্থ ঝুঁ কি সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং অগ্রাধিকার প্রদান এবং তারপর এই ঝুঁ কিসমূহ
কমান�ো, নিরীক্ষণ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক�ৌশল চিহ্নিতকরণ। যে ঝুঁ কির জন্য সর্বাধিক ক্ষতি
হয়েছে এবং সর্বাধিক ক্ষতি হতে পারে সে ঝুঁ কিসমূহ প্রথমে পরিচালনা করা উচিত।

অতিরিক্ত নির্দেশিকার জন্য কিছু লিংক
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

আর�ো তথ্যের জন্য CHS এলায়েন্স ওয়েবসাইট দেখুন:

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমানের নির্দেশিকা ও সূচক

http://chsalliance.org/resources

36

নির্ঘন্ট ১

যে সকল শর্তাবলী এবং সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে

কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান-এর নির্দেশিকা ও সূচক-এ ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত সংজ্ঞাসমূহ প্রয�োজ্য:
জবাবদিহিতা: জবাবদিহিতা হল দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহারের প্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এবং যারা প্রাথমিকভাবে
এই ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগে প্রভাবিত হয়, তাদেরকে বিবেচনায় নেয়া হয় এবং তাদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়।
নিরীক্ষা: একটি পদ্ধতিগত, স্বাধীন এবং নিবন্ধনয�োগ্য প্রক্রিয়া যা তথ্যপ্রমাণসমূকে (এর মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক এবং যাচাইকৃত তথ্য বা ঘটনার
বিবৃতি এবং নথিপত্র) নিরীক্ষণ করে এবং নিরীক্ষার মানদণ্ডগুল�ো (নীতি, পদ্ধতি বা প্রয়োজনীয়তাসহ) কতটু কু মানা হয়েছে তা পরিমাপ
করতে নিখুতঁ মূল্যায়ন করা।
সুশীল সমাজ: মুনাফার জন্য এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অংশ ছাড়া যেসব নাগরিকদের মধ্যে সাধারণ সামাজিক বিষয়ের উপর
যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে তাদেরকে সুশীল সমাজ বলে। সুশীল সমাজ বিধিবহির্ভূত হতে পারে আবার এনজিও অথবা অন্যান্য সংস্থাগল�ো
ু র সংগঠন
হতে পারে।
জলবায়ু পরিবর্ত ন অভিয�োজন: জলবায়ু পরিবর্ত ন মানুষকে তার খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার বাইরে ঠেলে দেয় এবং দুর্যোগে মানুষকে
অনেক বেশি বিপদাপন্ন করে ত�োলে। জলবায়ু পরিবর্ত ন অভিয�োজন ঘন ঘন, মারাত্মক এবং অস্বাভাবিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে ঝুঁ কি
চিহ্নিতকরণ, নিরসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।
আচরণবিধি: নীতিমালা ও মূল্যব�োধের একটি বিবৃতি যা নূন্যতম ব্যবহার বিধিমালা এবং এই বিধিমালা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ একটি
প্রতিষ্ঠান, সরকার অথবা তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কিভাবে বিধিমালা ব্যবহার করবে তার একটি মানদণ্ড তৈরি করে।
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ: দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠী ও জনগণ বলতে ব�োঝায় ক�োন নির্দিষ্ট এলাকায় দুর্যোগ, সংঘাত, দারিদ্র্য এবং অন্য
ক�োন সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত সকল নারী, পুরষু , ছেলে এবং মেয়ে যাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা, বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা রয়েছে।
কর্মদক্ষতা: নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য কর্মীদের অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্যতা এবং ব্যবহারের সমন্বয়কে কর্মদক্ষতা বলে।
অভিয�োগ: ক�োন প্রতিষ্ঠান যদি ব্যক্তির প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয় অথবা প্রতিষ্ঠানের কারণে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে ব্যক্তি মনের ক্ষোভ
প্রকাশ করাকে অভিয�োগ বলে।
খাপ খাইয়ে নেয়ার পদ্ধতি: কিছু কিছু খাপ খাইয়ে নেয়ার পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদী এবং সহায়ক, আবার কিছু নেতিবাচক হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী
ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমনঃ সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে খরচ কমান�ো, কম পরিমানে খাদ্য গ্রহণ করা বা অধিক মদ্য
পান ইত্যাদি।
দুর্নীতি: “ব্যক্তিস্বার্থের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার” । অর্থনৈতিক দুর্নীতির মধ্যে প্রতারণা (নিচে দেখুন), বল প্রয়োগ, চাঁদাবাজি এবং ঘুষ প্রদান
বা গ্রহণের (প্রভাবশালী ল�োকেদের সাথে লেনদেন বা য�োগায�োগের সুবিধার জন্য অবৈধ অর্থ প্রদান) কাজ উদ্ধার করা ইত্যাদি। আবার য�ৌন
কর্মের বিনিময়ে ত্রাণ প্রদান, কর্মচারী নিয়োগে আত্মীয়স্বজনদেরকে আগ্রাধিকার দেওয়া, ত্রাণ বিতরন তালিকা পরিবর্ত ন এবং পরিবর্ধন ইত্যাদি
কর্মকান্ডও দুর্নীতির অন্তর্গত।
দুর্যোগে ঝুঁ কি হ্রাসঃ এক ধরনের সাড়াদান পদ্ধতি যা জলবায়ু (যেমন; খরা, বন্যা, ভূ মিধ্বস) এবং জলবায়ু সম্পর্কিত নয় (ভু মিকম্প,
অগ্নুৎপাত, সুনামি) এমন দুর্যোগ ঝুঁ কির আশঙ্কা নির্ণয় করবে।
তথ্য: আল�োচনা, চু ক্তি/ঐকমত্য, সিদ্ধান্ত অথবা/এবং কার্যক্রমের তথ্যপ্রমাণ বা দলিল (রেকর্ড ) এবং যা পুনরায় ব্যবহারয�োগ্য।
তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব: মানুষকে সাহায্য করার নীতিগত বা আইনগত দায়বদ্ধতা। এটি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ভাল�োর জন্য নূন্যতম মান
নিশ্চিত করে এবং এর সাথে তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান এবং তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি এখানে প্রাধান্য পায়।
কার্যকারিতা: ক�োন সহায়তা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ অজর্নের মাত্রা। কার্যকারভাবে মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম একটি দায়িত্ব যা
সাড়াদানকারীদের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং ফলাফলগুলি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগ�োষ্ঠীর সাথে সমন্বয় করা উচিত।
(কর্ম)দক্ষতা: মানবিক কর্মকান্ডে প্রদত্ত সময়, শ্রম ও অর্থের বিপরীতে অর্জিত গুণগত ও পরিমানগত ফলাফলের মাত্রা।
সম্পৃক্ততাঃ সহায়তা কার্যক্রম শুর,ু বাস্তবায়ন এবং পর্যাল�োচনার ক্ষেত্রে আগ্রহী এবং/অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের আকাঙ্খা, প্রত্যাশা, চাহিদা,
অধিকার এবং সুয�োগসমূহের বিবেচনা নিশ্চিত করতে তাদের সাথে য�োগায�োগ স্থাপন, আল�োচনা এবং/ অথবা অংশগ্রণের সুয�োগ সৃষ্টির
জন্যসংস্থাগল�ো
ু যে প্রক্রিয়াসমূহ অবলম্বন করে।
স্বীকৃত: সুয�োগ সুবিধাকে অধিকার হিসেবে আইন এবং চু ক্তির মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী দুর্যোগে বিপর্যস্ত
মানুষদের সুয�োগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন যাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্মতি রয়েছে।
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মূল্যায়ন: পর্যায়ক্রমিক বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ কর্মক্ষমতা পরিবীক্ষণ যা সার্বিক ফলাফলের উপর নির্ভ রশীল। মূল্যায়নগুল�ো ক�োন কাজ কেন
করে তা পরিমাপ এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে আসা ফলাফলের জবাবদিহিতা ও তা থেকে অর্জিত শিক্ষা সম্পর্কে আল�োকপাত করে।
প্রমাণ: তথ্য বা উপাত্ত যার উপর বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহন বা সমাপ্তি করা হয়। মানবিক কর্মকান্ডে, বিষয়ভিত্তিক এবং গুণগত তথ্যসহ
বিভিন্ন ধরনের তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করা হয়। গুণগত তথ্য পরিমাণগত তথ্যের চেয়ে কম মানের তথ্য নয়। ALNAP , মানবিক কর্মকান্ডে
ছয়টি ভাগে প্রমাণাদি বিচার করে, যেমন: যথার্থতা; প্রতিনিধিত্বতা; প্রাসঙ্গিকতা; স্বীকৃতিপ্রদান; এবং প্রেক্ষাপট ও পদ্ধতির স্বচ্ছতার উপর নির্ভ র
করে।
প্রতিক্রিয়া/মতামত প্রদান পদ্ধতি: একটি প্রতিষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি যা মানবিক সহায়তা গ্রহণকারী মানুষদের (কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য
দুর্যোগকবলিত জনগ�োষ্ঠীর) মানবিক সংস্থাগল�ো
ু র সাথে কিংবা বৃহত্তর মানবিক সহায়তা পদ্ধতির সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে সম্মতি
দেয়। এই ধরনের তথ্য পরবর্তীতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রত্যাশায় এবং সাড়াদান পদ্ধতির কিছু উপাদান উন্নত করতে
সংশ�োধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, প্রতিক্রিয়া বা মতামত অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা যেতে পারে।
প্রতারণা: ইচ্ছাকৃতভাবে স্বার্থ আদায়ের জন্য কাউকে ধ�োঁকা দেওয়া প্রতারণার অংশ। এই ধরনের প্রতারণা বাণিজ্যিক অথবা রাজনৈতিক হতে
পারে।
তহবিল হিসেবে উপহার সামগ্রী: একটি প্রতিষ্ঠান থেকে দান হিসেবে প্রাপ্ত যেক�োন�ো পণ্য বা সেবা (টাকার বদলে অন্য কিছু )। এই ধরনের
উপহার সামগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্য হল একটি সংগঠনকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করা।
আপদ (এবং ঝুঁ কি): এমন কিছু যার প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন; ভূ মিকম্প এবং মহামারী। ঝুঁ কি হল�ো এই ধরনের আপদ
থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা এবং জীবন, জীবিকা, সম্পদ এবং সেবাগুল�োর সম্ভাব্য ক্ষতি।
মানবিক সহায়তা দানকারী দেশসমূহের দল (Humanitarian country team - HCT): মানবিক সমন্বয়কারী (এইচসি) নেতৃত্বে একটি
ক�ৌশলগত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক ফ�োরাম। সংগঠনটিতে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম),
আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ এবং রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট এই ধরনের প্রতিষ্ঠানদের আন্দোলন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ (দলবদ্ধতা) ক্লাস্টার ভিত্তিক
সাজান�ো হয়েছে যা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুল�োর প্রতিনিধিত্ব করার সাথে সাথে তাদের ক্লাস্টারসমূহকে প্রতিনিধিত্ব
করবে। মানবিক সাড়া প্রদানের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ ক�ৌশলগত বিষয়গুল�োতে সম্মতির জন্য মানবিক সহায়তা দানকারী দেশসমূহ (HCT)
দায়বদ্ধ।
মানবিক কর্মকান্ড: মানব সৃষ্ট সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ও পরে জীবন বাঁচান�ো, দুর্ভোগ লাঘব ও মানুষের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে
গৃহীত কর্মকান্ড। একইভাবে এই সকল সংকট এবং দুর্যোগের প্রতির�োধ ও প্রস্তুতিতে গৃহীত কর্মকান্ড।
নিরপেক্ষতা: বিভিন্ন দুর্যোগে ক�োন জাতী, ধর্ম, বর্ণ, গ�োষ্ঠী ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈষম্য না করে বরং অসাম্প্রদায়িকভাবে জরুরী ও
গুরত্বু পূর্ণ বিষয়াবলীকে প্রাধান্য দেয়া।
সম্মতি অবগতকরণঃ ক�োন বিষয়ে বাস্তবতা, তাৎপর্য ও প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনার ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপের জন্য সম্মতি প্রদান।
সততা: নৈতিকতা এবং ন্যায়পরায়ণ মতাদর্শের মানদন্ডে উন্নীত আচরণ ও কর্মকাণ্ড।
পরিবীক্ষণ: সন্নিবেশ ও ফলাফল (ইনপুট ও আউটপুট) এর কথা মাথায় রেখে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের একটি চলমান এবং অভ্যন্তরীণ
পদ্ধতি।পারস্পারিক জবাবদিহিতা: ক�োন এক বিষয়ে দুই বা তত�োধিক অংশীদারদের মাঝে সম্মতিক্রমে প্রতিশ্রুতি পালনে তাদের দায়বদ্ধতা
নির্ণয়ের প্রক্রিয়া এবং এই দায়িত্বপালনে তারা স্বেচ্ছায় একে অপরকে সহয�োগিতা করবে।
সংস্থা: একটি সত্তা যার ব্যবস্থাপনা কাঠাম�ো এবং মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুনগত মূল আর্দশমান (CHS) ব্যবহারের ক্ষমতা
রয়েছে।
সহয�োগী প্রতিষ্ঠানসমূহ: একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আনুষ্ঠানিক চু ক্তির আওতায় স্বচ্ছ এবং সম্মত দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে য�ৌথভাবে
কর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ।
অংশগ্রহণ: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দুর্যোগকবলিত জনগণ যাতে সক্রিয় ভূ মিকা রাখতে পারে সেজন্য তাদের সক্ষম করে ত�োলা। একটি স্বচ্ছ
নির্দেশনা প্রদান এবং দুর্যোগকবলিত জনগণকে এই প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে অর্ন্তভুক্ত করার অভ্যাস প্রতিষ্ঠা এবং সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত এবং
ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া অর্জ ন করা সম্ভব।
নীতিমালা: ক�োন সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্য ও নিয়মের একটি লিখিত বিবৃতি।
অনুশীলন: নীতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠিত কার্যক্রম যা সামনে অগ্রসর হতে সহায়তা করে।
বেসরকারি খাত: প্রাথমিকভাবে মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (যেমন; ব্যবসা, কিন্তু সামাজিক উদ্যোক্তাদের অর্ন্তভুক্ত করে যেখানে প্রধান লক্ষ্য থাকে
লাভজনক নয় এবং লাভজনক হলেও সেটা সামাজিক কাজে ব্যবহার করা হবে।মানবিক সাড়াদান কাজে সরবরাহকারী, দাতা, উপদেষ্টা বা
উদ্ভাবক হিসেবে কাজ করাসহ সকল ধরনের সম্পৃক্ততাকে বেসরকারি খাত হিসেবে ধরা হয়।
সুরক্ষা: বয়স, জেন্ডার, নৃগ�োষ্ঠীগত পরিচয়, সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য পরিচয় নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করার
জন্য গৃহীত সকল কর্মকান্ড। দুর্যোগের সময়ে তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা কার্যক্রম যা প্রায়শই একটিমূল কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়, এটি তার
বাইরের কাজ।

7
KNOX CLARKE, P. & DARCY, J. (2014) ‘অপর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ? মানবিক সাড়াদান কাজে তথ্য প্রমাণের ব্যবহার এবং
এর গুণগত মান’. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI: http://www.alnap.org/resource/10441.aspx
BONINO, F. ET AL. (2014) ‘ফাঁকফ�োকরগুল�ো বন্ধ করা- মানবিক কর্মকান্ডে কার্যকর প্রতিক্রিয়া.’’ ALNAP-CDA ব্যবহারকারী
নির্দেশিকা (‘CLOSING THE LOOP – EFFECTIVE FEEDBACK IN HUMANITARIAN CONTEXTS’. ALNAP-CDA
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GUIDANCE). LONDON: ALNAP/ODI.
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মন�ো-সামাজিক অবস্থার বণর্ণা: একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি যা অংশগ্রহণকারীদের দুর্দশার কথা খুলে বলার সুয�োগ দেয় যাতে তাদের দুঃখ কিছু টা
লাঘব হয়। দেখা যায় যে এ পদ্ধতি ক�োন ক�োন সময় ভাল�ো কাজ করে আবার ক�োন সময় আরও ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর সাথে
মানুষের মনর�োগ চিকিৎসা বা কাউন্সেলিং এর সাথে মিলিয়ে ফেললে ভু ল হবে। এর প্রধান কাজ মানুষ যে বিষয়ে চিন্তিত সে বিষয়ে কথা শ�োনা
এবং যে বিষয়ে তারা কথা বলতে চায় সে বিষয়ে কথা বলতে দেয়া।
গুণগত মান: মানবিক সহায়তার সামগ্রিক দিক যা সময়মত, সন্তুষ্টি বা প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণ এবং অভীষ্ট জনগণের মর্যাদা নিশ্চিত করার
জন্য গৃহীত সকল কর্মকান্ড। দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা কার্যক্রম-যা প্রায়ই একটি মূল কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়, এটি তার
বাইরের কাজ।
সহনশীলতা: বিপন্ন ক�োন�ো সমাজ ও জনগ�োষ্ঠীর সময়মত ও কার্যকরভাবে ক�োন�ো আপদের প্রভাব প্রতির�োধ করা, মানিয়ে নেওয়া এবং কাটিয়ে
ওঠার সক্ষমতা। সহনশীলতা লক্ষ্য হল�ো মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষা বা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা এবং যে পদ্ধতিগুল�ো (শাসন এবং অবকাঠাম�োসহ)
রয়েছে সে পদ্ধতিগুল�ো যাতে ভবিষ্যত আঘাত ম�োকাবেলায় সক্ষম করে তু লতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং এও নিশ্চিত করা যে, জনগ�োষ্ঠী
পরবর্তী দুর্যোগে সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।পরিবার, ধর্মীয় য�োগায�োগ
এবং রীতিনীতি, বন্ধু , বিদ্যালয় এবং কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন এবং কার্যক্রমগুলি মাধ্যমে সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং মানসিক
সহয�োগিতার প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জনগ�োষ্ঠীর আত্ম-মর্যাদা এবং পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং একজন ব্যক্তির দুর্যোগ থেকে পুনরুদ্ধার বা
পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।
য�ৌন শ�োষণ: “বল প্রয়োগ করে, বিশ্বাসের অপব্যবহার, নাজুক মানসিক বা বিপদপন্ন অবস্থা এবং টাকার বিনিময়ে য�ৌন কর্মে উদ্বুদ্ধ করা বা
য�ৌন নির্যাতনের চেষ্টা করা।”(য�ৌন নির্যাতন এবং অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা বিষয়ে ইউএন সেক্রেটারি-জেনারেল’স বুলেটিন)(UN SecretaryGeneral’s Bulletin on protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) (ST/SGB/2003/13))
য�ৌন নির্যাতন: বল প্রয়োগ অথবা জ�োরপূর্বক শারীরিকভাবে য�ৌন কর্মে বাধ্য করা বা চেষ্টা করা। য�ৌন নির্যাতন এবং অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা
বিষয়ে ইউএন সেক্রেটারি-জেনারেল’স বুলেটিন)(UN Secretary-General’s Bulletin on protection from sexual exploitation and abuse
(PSEA) (ST/SGB/2003/13))
য�ৌন হয়রানি: কর্মক্ষেত্রে অনাবশ্যক শারীরিক, ম�ৌখিক বা ম�ৌখিক নয় (কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য) য�ৌন আচরণ এবং য�ৌন কর্মে প্রর�োচনা করা।
স্টাফ/কর্মকর্তা-কর্মচারী: কর্মকমর্তা-কর্মচারী হল�ো সংস্থা মন�োনীত স্থানীয় কিংবা আন্তর্জাতিক যে ক�োন�ো প্রতিনিধি, স্থায়ী অথবা খন্ডকালীন
কর্মচারী বা স্বেচ্ছাসেবী অথবা পরামর্শক।
কর্মীদের দক্ষতা: যে সকল জ্ঞান, দক্ষতা এবং ব্যবহার মানুষ তার প্রতিদিনের কাজের মাধ্যমে অর্জ ন করে। একজন কর্মীর ব্যক্তিগত দক্ষতা
কিভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে তাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
স্টেকহ�োল্ডারঃ যাদের দ্বারা ক�োন প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত হয় অথবা ক�ৌশল বা প্রকল্প দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়।
পর্যাপ্ত সক্ষমতা: সংস্থাগল�ো
ু র দ্রুততার সাথে বড় আকারের দুর্যোগ ম�োকাবেলার ক্ষমতা।
স্বচ্ছতা: স্বচ্ছতা অর্থ অকপটতা, সততা এবং য�োগায�োগ ব�োঝায়। একটি কার্যক্রম, প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠান তখনই স্বচ্ছ হয় যখন এই সম্পর্কিত তথ্য
জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত থাকে এবং জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে।
বিপন্নতা: দুর্যোগ বা সংঘর্ষের পর অবকাঠাম�োগত পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে ফলে কিছু মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে
বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, যার কারণে শ�োষণ, অসুস্থতা বা মৃত্যুর ঝুঁ কি বেড়ে যায়। প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি পরিস্থিতির বিপদাপন্নতা আলাদা
এবং সুনির্দিষ্ট।
আগাম সর্ত ক ব্যবস্থা: যখন ক�োন সদস্য বা কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে ক�োন ভু ল বা অপ্রীতিকর কাজের জন্য সন্দেহ করা হয়। এর মধ্যে জালিয়াতি বা
সম্পদের অপব্যবহার, দায়িত্বে অবহেলা অথবা কার�ো স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁ কি ইত্যাদি রয়েছে।
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মানবিক কর্মকাণ্ডের মূল আদর্শমান- এর নির্দেশিকা ও সূচক মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমানের

গুনমান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সাহায্য করে। মানবিকতার সাড়াদান পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং

বাস্তবায়নে জড়িত সমস্ত মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মী এবং সংস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বই

বা ডকুমেন্টটি CHS- এ কি কি করণীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে তা স্পষ্ট করে এবং

CHS প্রয়োগে কি কি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয় তা পরীক্ষা করে। এটি ব্যাখ্যা করে কেন CHS এর নয়টি

প্রতিশ্রুতির প্রত্যেকটিই গুরত্বু পূর্ণ এবং মানগুল�োর প্রয়োগ ও উন্নয়নের পরিমাপ করতে প্রয়োজনীয়

সূচকসমূহ ও নির্দেশক প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে আল�োকপাত করে।
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