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বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার েযাকের দলটি (PMTT) বিউম্যাবনট্যাবরয়যান সসটিিংকস সুরক্যা সম্পবেকি ে সমন্বকয়র 
েন্ বিশ্বি্যাপী স্তকরর স�যারযাম। GPC- এর মক্্ PMTT, রযাষ্ট্রসিংকের সিংস্যা, এনবেও এিিং অন্যান্ েমমীকদর এেবরিে েকর মযানিেযাবিকরযা্ী 
েমকিেযাকডের প্রবে সুরক্যার মলূ্যারযার প্রচযার ও সমরকিন েরযার এেটি স�ৌর উকদ্যাকের অ্ীকন রকয়কে।

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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ভূশমেষা
বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েবমউবনটি সযাকর সযামবরিে ভযাকি রযাষ্ট্র সঙ্ঘ েে দশকে বিউম্যাবনট্যাবরয়যান সমস্যাগুকলযার প্রবে উত্তকে সুরক্যার 
প্রযারবমে গুরুত্বটিকে সেযার বদকে গুরুত্বপূরকি পদকক্প রিির েকরকে। আে, েটিল এিিং সমক�যােযােে সিংেকটর সিংখ্যার বদে বদকয়, এটি সি 
মযানবিে মযানকুের েন্ অেীি গুরুত্বপূরকি নয় স�, েযাকদর েযা�কিক্রমগুবল বিবছিন্ন এিিং প্রভযাবিে েনকেযাষ্ীর বনরযাপত্তযার উপর ইবেিযাচে 
প্রভযাি স�লকে পযাকর।

সুরক্যা িল এেটি অিংশীদযাবরেৃে দযাবয়ত্ব। �বদও সুরক্যার আকদশ ও দক্েযার সযাকর বিবনকয়যাে েরযা সুরক্যা "অবভকনেযারযা আকে", সেল 
মযানিেযািযাদীকে বনবচিে েরকে িকি স� েযাকদর েযা�কিক্রম েীিন িযাঁচযাকে সযামবরিে উকদেশ্, দঃুখেকটের পবরেৃবতি, ম�কিযাদযা পুনরুদ্যার এিিং 
েীবিেযা পুনরুদ্যার এিিং প্রভযাবিে েনকেযাষ্ীর অব্েযারকে সমরকিন েকর। এই পবরিকেকি  িস্তকক্প প্রকয়যােন �যা বনরযাপদ, বনরকপক্, ন্যায়সঙ্গে 
এিিং স্বছি, এিিং �যা সম্প্রদযাকয়র বসদ্যান্ত প্রস্তুেেযারেকদর িকে ক্মেযায়ন। 

অবিচযার, অসযাম্ এিিং প্রযাবন্তেরর প্রযায়ই মযানি সঙ্ককটর অন্তঃপ্রিযাি �যার সম্পকেকি  মযানিবিতেেী সম্প্রদযাকয়র এেবরিে নযা িকয় সযাি্যান িওয়যা 
প্রকয়যােন৷ শুরুর সরকেই অরবক্ে ও েবিে রযােযা ি্বতি ও সম্প্রদযায়কে বচবনিে েকর মযানবিে েমকিকে আরও সিবশ েকর �ঁুবের সযামকন 
পিযাকে প্রশবমে েরকে এিিং েযার েমকিসূবচ ও িস্তকক্কপর উপর সুরক্যার প্রভযাি িযািযাকনযার েন্ ি্িিযার েরযা �যায়।

সুরক্যাকে অরিযাব্েযার সদওয়যার েন্ েযাকদর স�ৌর প্রবেশ্রুবে পূরর েরকে, মযানবিেেযা েযাকদর দক্েযা এিিং জ্যান বিবনকয়যাে েরকে িকি, 
অেএি এই সুরক্যা মলূ্যারযার প্রবশক্র প্যাকেে এর অে্ব্ে লক্্। সুরক্যা েমমীকদর দক্েযা ও সসইসকঙ্গ সম্প্রদযাকয়র সসরযা প্ররযাগুবলর 
বনেটস্ িকয় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রবশক্র প্যাকেেটি এেটি বিসৃ্তে পরযামশকিমলূে প্রবক্রয়যার �ল বিকসকি পযাওয়যা �যায়। এটি নেুন 
েমমীকদর পবরচয় েরযাকনযার েন্ও এটি ি্িহৃে িকে পযাকর, এেই সযাকর পবরেল্পনযা এিিং দল তেবরর অনশুীলকনর েন্ও ি্িহৃে িকে পযাকর৷ 
েযাই আবম সমস্ত সসক্টকরর মযানবিেকদর অনপু্রযাবরে েবর �যাকে মযানবিে সিংেট দ্যারযা প্রভযাবিে েনসিংখ্যার প্রকয়যােনীয়েযা পূরকরর এেটি 
আকরযা েযা�কিের এিিং �রযা�র প্রবেবক্রয়যার সযামবরিে লক্্ পূরকরর েন্ এই সরঞ্যাকমর তিবচরি্কে সিকিযাব্ে েরযা �যায় �যাকে সযামবরিে লকক্ 
আকরযা েযা�কিের ভযাকি সপৌঁেকনযা �যায়।

লইুন অবিন

সমন্বয়েযারী, বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার
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েৃেজ্ঞেষা স্ীেষার
প্রশশক্কের শবষয়বস্তু তেশর এবং সলখষার টিম
আমরযা বল, সযামযান্যা বনউম্যান, সেবেকি প্যােটর ও সেট সযাটন

পশরচষালনষা সংসদ
এবলেযাকির সিলযাকদকি যা, InterAction
সযারযাি খযান এিিং ডযাবলয়যা সরযাকেমন্ড, সিযায়ে সসল, বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার
সসিযাবস্তয়যান সডর বেকন্ডকরন এিিং েযাকেকি  পযাসেের, আন্তেকি যাবেে উদ্যাকরর েবমটি
আমরযা বল ও সেট সযাটন, ওয়যার্কি  বভশন ইন্যারন্যাশনযাল

প্রেল্প পবরচযালনযার দল 
বনকেযাল এপটিিং, এবরন েকয়স, সযারযাি খযান, েবুলকয়ন মযারনযাক�, আমরযা বল, েযাকেকি  পযাসেটর, ডযাবলয়যা সরযাকেমন্ড ও েযাকট সুটন 

প্রশেরক্ষা মলূক্ষাকের েষার্যেরী টিম এই প্রশশক্ে প্ষাকেজটির উন্নয়কন সহকরষাশিে সেল সংস্ষা ও ব্শতিকদরকে ধন্বষাদ জষানষাকে চষায়:

অ্যাক্ট �র পীস • সেয়যার ইন্যারন্যাশনযাল • েরসযানকি ওয়যার্কি ওয়যাইড • ড্যাবনশ বরব�উবে েযাউবসিল • সেন্ডযার স্্যান্ডিযাই ে্যাপযাবসটি সপ্রযাকেক্ট 
(GenCap) • স্যািযাল েবমউবনটিে • স্যািযাল সপ্রযাকটেশন ক্যাস্যার সযাকপযাটকি  সসল • ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশনযাল • সিল্প এে বিউম্যাবনকটবরয়যান 

অ্যাডভযাইসবর গ্রুপ • ইন্যারনযাল বডসকলেসকমন্ মবনটবরিং সসন্যার (IDMC) • ইন্যার অ্যােশন ইন্যারন্যাশনযাল সরসবেউ েবমটি • নরওকয়েীয়যান 
বরব�উবে েযাউবসিল • অক্স�্যাম GB • অক্স�যাম ইন্যারমন অব�স অি দযা িযাই েবমশনযার �র বিউম্যান রযাইটস (OHCHR) • সপ্রযাকটেশন 
সেকপবিবলটি স্্যান্ডিযাই প্রেল্প (ProCap) • সসভ দযা বচলকরেন • বফিয়যার সপ্রযাকেক্ট • ইউনযাইকটড সনশনস িযাই েবমশনযার �র বরব�উবেস 

(ইউএনএইচবসআর) • ইউনযাইকটড সনশনস অব�স �র সেযাঅবডকি কনশন অ� বিউম্যাবনকটবরয়যান অ্যাক�য়যাসকি (UN OCHA) • ইউনযাইকটড সনশনস 

বচলকরেনস �যান্ড (ইউবনকস�) • ওয়যার্কি  �ুড সপ্রযারিযাম • ওয়যার্কি  বভশন অক্রেবলয়যা • ওয়যার্কি  বভশন ইন্যারন্যাশনযাল

এই ডকুকমন্টি ইউকরযাপীয় ইউবনয়কনর আবরকিে সিক�যাবেেযায় তেবর িকয়বেল। ইউকরযাপীয় ইউবনয়কনর আব্েযাবরে মেযামে প্রবে�বলে েরযার েন্ 
এখযাকন প্রেযাবশে মেযামেগুবল সেযানওভযাকিই রিির েরযা �যাকি নযা।

নেশযা তেবর েকরকেন: A&J মবুড নেশযাhttp://www.ajmd.com.au

মদু্রর েকরকেন: RAP স্যাইডযারকিযাডকি  http://www.rapspiderweb.com

সুপযাবরশেৃে উদৃ্বে: 'সুরক্যা মলূ্যারযােরকরর প্রবশক্র প্যাকেে, স্যািযাল সপ্রযাকটেশন ক্যাস্যার, 2014’

এই প্রেযাশনযাকে আকরযা উন্নে েরকে সেযান মেযামে িযা পরযামশকি রযােকল অনরুিি েকর এখযাকন েযাবলেযািদ্ মলূক্যাকের সুরক্যার টযাস্ক টিকমর সকঙ্গ 
স�যােযাক�যাে েরুন। 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

আন্তেকি যাবেে উদ্যার সিংস্যা, ওয়যার্কি  বভশন ও UNHCR সরকে অিদযান সি ইউকরযাপীয় ইউবনয়ন সরকে অরকি সিংস্যাকনর সযািযাক�্ উৎপযাদন

http://www.rapspiderweb.com/
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ভূশমেষা
সেন মলূধষারষার সরুক্ষা?
"এবপ্রল 1991 সে, ইরযাকের বিরুকদ্ প্ররম সেযাকটর �ুকদ্র মযাক� পবিরি শির সযা�ওয়যাকনর এেটি সেযাট্ট সমকয়র েবি মযানবিে সিংস্যা এিিং 
রযােতনবেে ভযাে্েযারকদর উপর িিসি প্রভযাি স�কলবেল। IDPগুবলর এেটি �যাঁকে এটি পবরে্তি েকি অবভমযানী বশশু েযার েলযায় এেটি 
লে্যােযাডকি  �ুবলকয় দযাঁবিকয় বেল৷ এখটি বলখন স�খযাকন সলখযা বেল: 'আমযাকদর খযািযাকরর প্রকয়যােন সনই। আমযাকদর বনরযাপত্তযা প্রকয়যােন'"।1

মযানবিে সিংস্যাগুবল ক্রমি ক্িমযানভযাকি স্বীেযার েকর স� সুরক্যা নীবেমযালযাগুবল বিকিচনযা নযা েকর উপেররেে চযাবিদযার বদকে স�যােযাস েরযা 
রিিরক�যাে্ নয়। সুরক্যার বিিররগুকলযার মক্্ অন্তভুকি তি রকয়কে: বনরযাপত্তযা ও সম্যান, অরকিপূরকি অ্যাকক্সস বনবচিে েরযা, দযায়িদ্ িওয়যা ও 
বিপ�কিয় আক্রযান্ত েনসিংখ্যায় সমস্ত সেযাষ্ীর অিংশরিির বনবচিে েরযা। সেল মযানবিে েমমীর সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর মযানবিে প্রবেবক্রয়যা 
সপ্রযারিযাকমর মক্্েযার তনবেে দযাবয়ত্ব রকয়কে।

17ই বডকসম্বর 2013 েযাবরকখ �যা িবরকিে িকয়বেল েযা সুরক্যার প্রবেকিদকনর IASC নীবেগুকলযাকে রযােযা সুরক্যার সেন্দীভূে অিস্যাকে বনবচিে 
েরযা িকয়বেল

"ক্বেরিস্ত এিিং �ঁুবের মক্্ রযােযা সেল ি্বতির সুরক্যার েন্ মযানবিে বসদ্যান্ত রিির এিিং প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযা 
আিশ্ে ... েযাৎক্বরে ও েীিনদযায়ী েযা�কিেলযাকপর অিংশ বিসযাকি এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যা এিিং েযার পকরর সমরি 
সময়েযাল েকুি এটির আমযাকদর প্রস্তুবে প্রকচটেযার সেকন্দ রযােযা আিশ্ে।" 

বিিবৃেকে আরও বনরযাপত্তযা সক্করির ভূবমেযা স্বীেৃে, সুরক্যা ্রে্যাকটবেগুবল সমরকিন েকর, �যা সমস্ত সসক্টকর মলূ্যারযার সুরক্যা রকয়কে। এই 
উপলবধি সমরকিন েরকে, স্যািযাল সুরক্যা ক্যাস্যার স্যািযাল এিিং সক্রি প�কিযাকয়, উভয় উভয় উভয় স্তকরর বনরযাপত্তযা এিিং মলূ্যারযার সুরক্যা েন্ 
েযাকদর ক্মেযা শবতিশযালী েরকে সযািযা�্ েরযার েন্ সমরকিন এিিং সরঞ্যাম সরিরযাি েরযার েন্ প্রবেশ্রুবেিদ্ িকয়কে। এই প্রবশক্র প্যাকেে 
এেটি েিংবক্রট িযাস্তিেযা মলূ্যারযার সুরক্যা েরকে সক্করির ক্যাস্যার েন্ এেটি মলূ িযাবেয়যার। 

প্রশশক্ে প্ষাকেকজর উকদেশ্
রযাষ্ট্র সঙ্ঘ এিিং অ-সরেযারী সযািংেঠবনে েমমীকদর মযানবিে (সমস্ত দীেকিকময়যাবদ) েরুরী অিস্যার মক্্ সক্রিবিকশকে সক্রি-বভবত্তে ক্মেযা-
বনমকিযাকরর েন্ এই প্রবশক্র প্যাকেেটি উন্নে েরযা িকয়কে - উভয় দ্ন্দ্ব ও প্রযােৃবেে দকু�কিযাকের প্রসকঙ্গ। এটি সরেযারী েমমীকদর প্রবশবক্ে 
েরযার েন্ও ি্িহৃে িকে পযাকর �যা েনবিেের েমকিসূবচগুবলর বডেযাইন ও সডবলভযাবরকে বন�ুতি রযাকে৷ বেনটি ক্মেযা-বনমকিযাকরর লক্্ 
আকে। প্ররমটি িল সমস্ত অিংশরিিরেযারীরযা বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েরুরীর উত্তরগুকলযাকে মলূ স্যাকে আনযার সুরক্যার উকদেশ্ ও পদ্বেগুকলযা 
অনু্ যািন েকর। বদ্েীয়ে েযারযা এমন দক্েযার বিেযাশ েটযায় �যা েযাকদর মলূক্যাকে সুরক্যায় সক্ম েকর। েৃেীয়ে, মলূ্যারযার সুরক্যার 
মলূ্ ও গুরুত্ব প্রদশকিকনর মযা্্কম, অিংশরিিরেযারীরযা এটি েরযার েন্ অন্কদর উৎসযাবিে ও সমরকিন েরকে আত্মবিশ্বযাসী। এই প্রয়যাসগুকলযার 
আনমুযাবনে �লযা�ল িল �যারযা এই েমকিশযালযাগুকলযা ও সসশনগুকলযাকে অিংশ বনকয়কে েযারযা েযাকদর বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েরুরী সক্রিগুকলযাকে 
(বিিযাদ এিিং প্রযােৃবেে বিপ�কিয়) েমকিসূচীর পবরেল্পনযা এিিং েযা�কিের েরযার সমন্বকয় এেটি সুরক্যা মলূ স্যাকে আনযার উপযায়টি আত্তীেরর 
েকরকে। প্রবশক্করর প্যাকেকের বনবদকিটে উকদেশ্গুকলযাকে রকয়কে:

 y প্রবশবক্ে প্রবশক্রযারমীকদর সক্করি সক্রিবিকশকে সুরক্যা এিিং অ-সুরক্যা েমমীকদর প্রবশক্র প্রদযাকনর েন্ ি্যাপে বনকদকিশনযামলূে 
উপেরর সরিরযাি েরযা

 y স্যানীয় েনকটক্সটগুবলর উপর বভবত্ত েকর এেটি প্রযামযাবরে এিিং অ্যাকক্সসক�যাে্ পদ্বেকে েী সুরক্যার মলূ্যারযার অরকি সিযা�যায় েযা 
সিযা�যার েন্ 

 y অিংশরিিরেযারীরযা মলূ্যারযার সুরক্যার েন্ উৎসযাবিে েরকে এিিং অন্কদরকে েযাকদর প্রেল্পগুবলকে উৎসযাবিে েরকে উৎসযাবিে 
েকর

 y প্রকেক্ট চকক্রর সেল প�কিযাকয় প্রকেক্টরকদর মলূ্যারযার সুরক্যায় সক্ম েরযার েন্
 y সমন্বয় বসকস্কমর মক্্ মলূ্যারযার প্রকচটেযার সুরক্যা সিযায়েযা েরকে অনশুীলনেযারীকদর সক্ম েরকে
 y মলূ্যারযার প্রকচটেযাকে রক্যা েরযার েন্ বিশ্বি্যাপী এিিং আভ্ন্তরীর উপেরর এিিং সম্পদগুবলর সক্করি সকচেনেযা িবৃদ্ েরকে
 y িেকি মযান সপ্রযারিযামগুবল মলূ্যারযার সুরক্যাকে আরও উন্নে েরকে পযাকর এমন পদ্বেগুবলর সনযাতিেরকর সিযায়েযা েরকে

1 ALNAP (2003) মযানবিে সুরক্যা: এেটি বনকদকি বশেযা পুবস্তেযা



10 

সসক্টর সপ্রষারিষাকমর নেশষা পর্যষাকলষাচনষা এবং মলূ্ষায়ন েরষার জন্ GPC সসক্টর 
সচেশলস্গুশল ব্বহষার েরুন

েষাঠষাকমষা, প্রসঙ্গ ও লক্্ সিষাষ্ীসমহূ

 y প্রবেটি মবডউল বনবদকিটে বনবদকিটে সমকয়র েন্ এেটি বনবদকিটে দশকিেকদর লক্্মযারিযা বিসযাকি রকয়কে। এেটি প্রবশক্র েমকিশযালযা 
মবডউলগুবলর সেিল এেটিকেই ি্িিযার েরকি। 

প্রবশক্রটির বিন্যাস বেল মবডউলযার। প্রবেটি সক্করি েীিন্যারকরর দক্েযা েযািযাও GBV এিিং/অরিযা বশশু সুরক্যার দক্েযার প্রকয়যােন। 
মবডউলগুবল সিকিযাব্ে সমৌবলে এিিং পবরচযায়ে (এেটি 2 েন্যা সসশকনর আেযাকর �যার েন্ সুরক্যার মলূ্যারযার সকচেনেযা িযািযাকনযা এিিং 
সেন এটি গুরুত্বপূরকি) সরকে এেটি প্র্যান দইু বদকনর েমকিশযালযা িকে পযাকর। সেযাকটযা মবডউলগুবলর বিেয়িস্তু িি মবডউলগুবলকে পুনরযািবৃত্ত 
িয় িকল সিেসযা্্েযারীকদর নীল মবডউকলর পর লযাল মবডউল ইে্যাবদ চযালযাকনযার সচটেযা েরযা উবচে নয়। এই প্রবশক্র প্যাকেে প্রবেটি 
মবডউল েন্ সসশকনর পবরেল্পনযা, সুবি্যার সনযাট এিিং সসশন সম্পদ অন্তভুকি তি। প্রবেটি মবডউকলর ও প্রযাসবঙ্গে সসশকনর এেটি রূপকরখযা 
পৃষ্যা 13 সে অন্তভুকি তি েরযা িকয়কে।

 y প্রবশক্করর সমস্ত মবডউকলর েন্ সিংস্যানগুকলযা এই িযােিইকয়র সশে বিভযাকে রকয়কে 

ম্যানয়ুযাকলর বপেকন সম্পদ বিভযােটি সেযানও প্রবশক্র মবডউল বিেরর েরযার েন্ প্রকয়যােনীয় সমস্ত সম্পদ সরিরযাি েকর। 
এেটি অনশুীলকনর েন্ এেটি সম্পদ প্রকয়যােন স�খযাকন সসশন সযারযািংশ এিিং সসশন লে্যাকনর সম্পদ েলযাকমর সম্পদ বিভযাকে 
এটি উকলেখ েরযা িয়। বেেু সম্পদ সময় আপকডট েরযা িকে পযাকর। স�কেযান সম্পকদর সযাম্প্রবেে সিংস্করর সপকে অনরুিি েকর 
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উকলেখ েরুন

 y প্রবশক্র মবডউল অিংশীদযারকদর প্রযারবমে জ্যান িযা মলূ্যারযার সুরক্যা সম্পকেকি  সিযা�যার প্রকয়যােন সনই

�বদও এেটি মবডউল (লযাল মবডউল) বিকশেভযাকি সুরক্যার অবভকনেযাকদর েন্ বডেযাইন েরযা িকয়কে, অিবশটে মবডউলগুবল মনস্তযাব্বিে 
সি অবভকনেযা মন বদকয় বডেযাইন েরযা িকয়কে। সুেরযািং, মবডউল সুরক্যা মলূ্যারযার জ্যান প্রযাে অনমুযান নযা এিিং সুরক্যা ্যাররযা িযা েমকিক্ম 
পবরপন্ী আকে জ্যান প্রকয়যােন িয় নযা। েদপুবর, �খন মবডউলগুবল এেটি বনবদকিটে সসক্টর অরিযা ক্যাস্র সরকে প্রবেবনব্কদর েন্ িযাস্তিযায়ন 
েরযা িকি, েখন েযারযা সমযানভযাকি সসক্টরগুবলর ি্তি পবরসকর প্রবেবনব্ সমবন্বে িকয় সেযাষ্ীগুবলর েন্ উকঠ পকি লযােকি৷ সবে্ই, এেটি 
‘বমশ্র’ সেযাবষ্র অিংশরিির (বনবদকিটেভযাকি সুরক্যার সেযাষ্ী ও সুরক্যা িবিভুকি ে নযায়েিনৃ্দ) অবেবরতি সুবি্যা িকে পযাকর, সযাকর দটুি সেযাষ্ীর 
মক্্ বনকয়যাে আরও সিেের িয় এিিং প্রবশক্র চলযােযালীন পযারষ্পবরে সিযায়েযা পযাওয়যা �যায়৷ এটি আন্তঃএকেবসি ও আন্তঃকক্রিবিকশেীয় 
সিক�যাবেেযার েন্ এেটি সুক�যাে সদয় �যা মলূক্যাকের সুরক্যার সচটেযাকে েনবিেের প্রবেবক্রয়যার অিংশ বিসযাকি সিযায়েযা েরকি এিিং 
ভবিে্কের সিক�যােীেযাকে সিেের েরকি৷

এেটি েম্যশষালষার পশরেল্পনষা

প্রশশক্কের চষাশহদষার মলূ্ষায়ন েরষা
�খন সুরক্যা মলূ্যারযার প্রবশক্করর অনকুরযা্ েরযা িয়, েখন প্রযাসবঙ্গে সক্করির সপ্রক্যাপকট প্রকয়যােনীয় প্রবশক্রগুবলর প্রকয়যােনীয় বিশদ 
বিকলেের এিিং সনযাতিেরকরর েন্ এেটি সমৌবলে প্রবশক্করর মলূ্যায়ন েরযা গুরুত্বপূরকি। প্যাকেেটি পূকিকি সক্করির পযাইলটিিংকয়র উপর 
বভবত্ত েকর বিবভন্ন মযান প্রবশক্করর চযাবিদযা সমটযাকনযার েন্ বডেযাইন েরযা িকয়কে, েকি, এটি অিশ্ই সমরকিন েরযা উবচে �যা েযাকদর বনবদকিটে 
লক্্গুবলর সমরকিন েরকে িকি। 

সক্রি সুরক্যা ক্যাস্যার, অন্যান্ ক্যাস্যার িযা একেবসি �যা প্রবশক্রকে সমরকিন েকর েযাকদর বিদ্মযান প্যাকেেটি তেবর েরযার েন্ সদকশর 
গুরুত্বপূরকি প্রযাসবঙ্গে েমমীকদর সযাকর সযাক্যাতেযার রিিকরর আকয়যােন েরকে িকি। সযাক্যােেযাকরর উকদেকশ্ বনম্নবলবখে ের্গুবল রযােযা উবচে:

 y সদকশর সপ্রক্ষাপে: সিযায়েযােযাবরকদর সদকশর সমৌবলে ের্র সকঙ্গ বনকেকদর পবরবচে েরকে িকি (UNOCHA পবরবস্বের 
সযাম্প্রবেে প্রবেকিদন ও অন্যান্ প্রবেকিদকনর মযা্্কম)। সিকচকয় সযা্যারর সুরক্যা বিেয়গুবল বে বে (স�মন GPC পবরবস্বে 
প্রবেকিদন সদখুন)? বে সমন্বয় প্রবক্রয়যা স্যান (উভয় সসক্টর-বনবদকিটে এিিং আন্তঃ সিংস্যা) িয়? সেৌশলেে সরসপসি লে্যান (SRP) স�মন 
সেযান আন্তঃতেদ্ মযানবিে সেৌশল এিিং েিবিল েঠকনর পদ্বে আকে?

 y সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার েথ্: সেযান প্রেকমের মলূ্যারযার পবরেল্পনযাগুবল িযা েযা�কিেলযাপগুবল বে বিদ্মযান? 
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 y সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার েষার্যেষাশরেষা: সেযারযায় মলূ্যারযার েযা�কিক্রম পবরচযাবলে িকয়কে, েযারযা েেটযা েযা�কিের বেল? এই 
এলযােযায় বে বিকলেের েরযা িকয়কে? সেযান সমস্যা সৃবটে িকয়কে? এই বিেয়গুবল বে জ্যান, দক্েযা ও মকনযাভযাকির প্রবে�লন েকর �যা 
উন্নে িকে পযাকর?

 y েষাশখিে ফলষাফল/প্রশশক্কের প্রভষাব: আশযা েরযা িকছি / সরেবনিংকয়র �লযা�ল বে িকি? এটি বেভযাকি পবরমযাপ েরযা িকি? 
আরও পদকক্প সনওয়যার েন্ প্রযাসবঙ্গে টযাকেকিকটড গ্রুপকে সে সমরকিন সদকি?

 y সম্ষাব্ লক্্ সিষাষ্ী: টযাকেকিট সেযাষ্ীটি সেমন সদখযাকি? বিভযাে বনবদকিটে? ক্যাস্যার সমন্বয় সদস্? সিংস্যা-বনবদকিটে? 
আন্তঃ-একেবসি? নযাম?

 y সম্ষাব্ সফশসশলকেের: প্রবশক্করর দকলর আদশকি সিংবমশ্ররটি নীকচ আকলযাবচে িল। 

 y পশরবহেিে প্রকয়ষাজনীয়েষা: সেযাকনযা সযামবরিে সরিড অিংশরিিনেযারী েযার প্রেকমের মলূ্যারযার প্রকেকক্ট সদকি? স�মন, 
অিংশরিিরেযারীর গ্রুকপর(নীকচ আকলযাবচে িকয়কে) আেযার েী? সম্যাি্ স্যান (সক্রি? েযােীয়?); প্রবশক্করর েযায়েযায় উপলধি 
সুবি্যাগুবল ও প্রকয়যােনীয় সিংস্যান?; অনিুযাদে অ্যাকক্সস, সময়সূবচ, ইে্যাবদ।

এই প্রনেগুবল উপ�ুতি মবডউল / গুবল ি্িিযার েরকে, সিংবলেটে লক্্ অিংশরিিরেযারী গ্রুপকে পরযামশকি বদকে এিিং সদশীয় চযাবিদযার সমরকিন 
েরযার েন্ প্রবশক্র প্যাকেেটি আদযান-প্রদযান েরকে সযািযা�্েযারীকদর সিযায়েযা েরকি। 

অংশরিহেেষারীকদর শনব্যষাচন েরষা 
অিংশরিিরেযারীর সিংখ্যার বিেকয় সেযান েকঠযার প্রকয়যােনীয়েযা সনই, েকি বনম্নবলবখে বসদ্যান্তগুবলর সযাকর সিযায়েযার েন্ েযাইড বিসযাকি 
ি্িিযার েরযা উবচে: 

 y ব্লু ও সরড মবডউল: 28 েন অিংশরিিরেযারী অিব্ 

 y িলদু ও সিেু মবডউল: আপ 24 অিংশরিিরেযারীকদর।

প্রকয়যােনীয় মলূ্যারযার েযা�কিক্রমগুবল দ্যারযা প্রমযাবরে বিসযাকি চযাবিদযার মলূ্যায়ন, সুবি্যাবদ এিিং প্রবশক্র আকয়যােেকদর মযা্্কম প্রকয়যােন এিিং 
িেকি মযান দক্েযা মযারিযা সিযা�যার উপর বভবত্ত েকর টযাকেকিট অিংশরিিরেযারী গ্রুকপর েঠন বনকয় আকলযাচনযা েরযা উবচে। 

সেযাষ্ীর স�খযাকন সম্ি সসখযাকন স�ন ন্যা�্ভযাকি সদশৃ স্তকরর জ্যান, অবভজ্েযা এিিং প্রিীরেযার এেটি পদম�কিযাদযা রযাখযার পরযামশকি সদওয়যা িয়। 
অিংশরিিরেযারীকদর প্রকয়যােনীয়েযাগুবল পূরর েরযার েন্ এটি প্যাকেকের সযামরিীর উপক�যােী েরযার েন্ প্রবশক্র দলকে আরও ভযালভযাকি 
সক্ম েরকি। স�খযাকন এটি সম্ি নয়, সুবি্যাবদ বনবচিে েরকে িকি স� েযারযা আরও সিবশ অবভজ্ এিিং / অরিযা জ্যাকনর সযাকর ভযালভযাকি 
সিক�যাবেেযা েরযার েন্ সিেমমী সমরকিন, মেযামে এিিং সেযাষ্ী েযােকে উৎসযাবিে েরকি। 

সহষায়েষােষারী টিম
সুবি্যা প্রদযাকনর দকলর আেযার ও রচনযা েযা�কিের েরযার েন্ বনিকিযাবচে মবডউকলর উপকর বনভকি র েকর পৃরে িকি। আদশকিেেভযাকি, 
প্রবশক্র টিকমর প্রবশক্কর সনেৃকত্বর েন্ উপলধি বেেু প্রশযাসবনে সিযায়েযাসি অন্তে দেুন সিযায়েযােযারী রযােযা উবচে। েমপকক্ এেেন 
সিেসযা্্েযারী, এিিং আদশকিভযাকি উভকয়ই, প্রযাসবঙ্গে সদকশর নযােবরে িওয়যা উবচে এিিং প্রযাসবঙ্গে েযােীয় এিিং স্যানীয় ভযােযায় েরযা িলকে 
পযারযা উবচে। �যারযা প্রবশক্র বদকে আসকিন েযাঁকদর এই বিেকয় অবভজ্েযা রযােযা প্রকয়যােন। মলূক্যাকের সুরক্যার বিেকয় ্যারনযা েযার সযাকর 
বেেু িযাস্তি অবভজ্েযা রযােযা আিবশ্ে।

প্রশশক্ে স্ষান এবং সষামরিী 
িযাস্তিযায়ন েন্ বনিকিযাবচে মবডউল উপর বনভকি র েকর প্রবশক্র েটনযাস্ল পবরিবেকি ে িকে পযাকর। সিেটি মবডউকল �যা প্রকয়যােন িকি:

 y 4-6 মযানেু িসযার মকেযা সটবিকলর েন্ �করটে স্যান�ুতি এেটি প্রবশক্র েক্
 y স� সিংবক্তি ব�ল্মগুবল সদখযাকনযা িকি েযার েন্ ল্যাপটপ, প্রকেেটর, ব্রিন এিিং এবভ সরঞ্যাম
 y সিযায়যাইট সিযাডকি , বলিপ-চযাটকি  এিিং মযােকি যার
 y বস্বে সটপ এিিং/অরিযা ব্লু-ট্যাে
 y বিবভন্ন রঙ�ুতি েযাডকি  (A5 and A4)

রিীন মবডউকলর েন্, সম্ি িকল আিযাবসে প্রবশক্করর সুপযাবরশ েরযা িয়। এটি বনবচিে েরকি স� অিংশরিিরেযারীরযা প্রবশক্করর উপর 
মকনযাবনকিশ েরকে এিিং অন্যান্ অিংশরিিরেযারীকদর সযাকর শবতিশযালী সিংক�যাে স্যাপন েরকে সক্ম। এটি একক্করিও আদশকি স� এেটি 
অবেবরতি ের (সম্ি িকল এেটি বপ্রন্যার সকমে) সিযায়েযােযারীকদর েন্, প্রশযাসবনে প্রকয়যােকনর েন্ উপলধি িকি৷
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প্রশশক্কের মশিউলগুকলষার 
ওভষারশভউ
প্রবেটি মবডউল বনবদকিটে বনবদকিটে সমকয়র েন্ এেটি বনবদকিটে দশকিেকদর লক্্মযারিযা বিসযাকি রকয়কে। 
এেটি প্রবশক্র েমকিশযালযা বনম্নবলবখে মবডউলগুবলর সেিল এেটিকেই ি্িিযার েরকি

ব্লু মশিউল: সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার সক্করে সংকবদনশীলেষা

তদর্য্: 2 েন্যা

লক্্ অশিকয়ন্স: বিভযােীয় ক্যাস্যাকরর প্র্যান ও বিভযােীয় ক্যাস্যাকরর সদস্ সি অ-সুরক্যা েমমী

মশিউকলর উকদেশ্: সভযায় মযানবিে বক্রয়যােলযাকপর মলূ্যারযার সুরক্যার ্যাররযার প্রিেকি ন; সেন এটি গুরুত্বপূরকি এিিং সি মযানবিে 
অবভকনেযা এেটি দযাবয়ত্ব; এিিং েীভযাকি এটি অভ্যাস মক্্ েযাে েকর। এটি সেিল এেটি সিংবক্তি সসশন িওয়যায় এটিকে প্রযারবমে 
পবরবচবে েযািযা অন্ সেযাকনযা উকদেকশ্ ি্িিযার েরযা উবচে নয়।

শনকদ্য শমলূে উকদেশ্:
এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y মযানবিে সপ্রবক্কে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং মযানবিে সক্করি এটির প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে আকলযাচনযা 
েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে 
সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন 

 y মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল:
এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ এর প্রযাসবঙ্গেেযা এিিং মকূল্র স্বীেৃবে বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান সপ্রক্যাপকটর েন্ প্রযাসবঙ্গে অভ্যাকসর িযাস্তি উদযািরর বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন
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লষাল মশিউল: সরুক্ষার মলূক্ষাকের পশরশচশে

তদর্য্: 4 েণ্যা

লক্্ অশিকয়ন্স: সুরক্যা েমমী, সুরক্যার ক্যাস্যাকরর প্র্যান ও সদস্ের

মশিউকলর উকদেশ্: এই মবডউলটি বিকশেভযাকি সুরক্যার েমমীকদর লক্্ েকর এিিং সুরক্যার এেটি বনবদকিটে স্তকরর ্যাররযােে এিিং 
েমকিক্ম জ্যান এিিং সুরক্যা মলূ্যারযার এেটি সমৌবলে ্যাররযা অনমুযান েকর। মবডউলটি, এেটি সিংবক্তি 'বরকরেসযার' প্রদযান এিিং GPC 
সরকে এিিং IASC এর মক্্ মলূ্যারযার সুরক্যা বনকয় সযাম্প্রবেে উন্নয়নগুবলর আপকডট েরযা লক্্ েকর। এটি মলূক্যাকের সুরক্যাকে 
অনশুীলকন আনযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদরও �রযা�র সরঞ্যামগুবলর সযাকরও পবরচয় েরযায়৷ সিকিযাব্ে গুরুত্বপূরকিটি িল মবডউলটি 
সমবন্বে �যাবন্ডিংকয়র প্রবক্রয়যা সি সসগুকলযার মযানবিে বদে সরকে পবরচযালনযামলূে প্রসকঙ্গর মক্্ সুরক্যাকে েযা�কিের েরযার প্রচযার 
েরকে েযাকদর ভূবমেযা ও দযাবয়ত্বগুকলযাকে প্রবে�বলে েরকে উৎসযাবিে েরযার লক্্ বস্র েকর।

শনকদ্য শমলূে উকদেশ্:
এই মবডউল িকি:

 y মযানবিে সপ্রবক্কে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং িেকি মযান েযাকের সক্করি এটির প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে 
আকলযাচনযা েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে 
সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন 

 y স্টে েকর সেযার বদকয় িলনু স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সক্করি দযাবয়ত্ব েযার

 y অন্কদর সমরকিন বদকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন ও েযা অেকি ন েরযার উপযাকয়র ্যাররযা 
প্রদযান েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যাকে সিযায়েযা েরযার েন্ বিশ্বি্যাপী এিিং সদকশ উপলধি সরঞ্যাম এিিং সিংস্যানগুবল িযাইলযাইট েরুন

শশক্কের ফলষাফল:
এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে বদন এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান 
েযাব্রি টীম ও সদকশর সভেকরর ক্যাস্যার সনেৃত্ব সি অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে 
প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y সমবন্বে েিবিল সেযােযাকনর প্রবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরর সুবনবচিে েরকে িযাস্তি পদকক্প বন ক্িযারর েরুন

মশিউকলর রূপকরখষা এবং প্রস্ষাশবে সময়সীমষা:
09:00 – 09:50 সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেন?

09:50 – 11:30 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল

11:30 – 12:30 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সমন্বয়সযা্ন

12:30 – 13.00 সমযাপন ও মলূ্যায়ন 
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ইকয়কলষা মশিউল: সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলন

তদর্য্: 1 বদন

লক্্ অশিকয়ন্স: সুরক্যা ও অসুরক্যা েমমীরযা �যারযা ব�কর্ েমকিরে িযা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে েযা�কিের েরযার েন্ ব�কর্ সমরকিন েরকে

মশিউকলর উকদেশ্: এই মবডউকলর মলূ্যারযার সুরক্যা এেটি সমৌবলে প্রিেকি ন প্রদযান েরযার লকক্্ েযাে েকর। এটি মলূক্যাকের 
সুরক্যাকে সমরকিন েরযার েন্ সেযাট েযা�কিেলযাকপর ম্্ বদকয় উপলধি বেেু সরঞ্যাম ও সম্পদ ি্িিযার েকর অনশুীলকনর সুক�যােও সদয়৷ 
এটি অসুরবক্ে নযায়েকদর েন্ উপ�ুতি �যার মলূক্যাকের সুরক্যা সরকে সসক্টর েমকিসূবচকে �যাওয়যার েন্ �রযা�র সমরকিকনর প্রকয়যােন৷ 
�বদও, বনরযাপত্তযার সযাকর �ুতি নযা রযােযা েমমীরযা �যাকদর সুরক্যার সযাকর �ুতি েমমীকদর সযাকর এিিং/অরিযা মলূক্যাকের বনরযাপত্তযার ্যাররযা 
সম্পকেকি  জ্যান িযা অবভজ্েযা খুি েম এিিং �যাকদর আকরযা ি্যাপে সক্মেযা-েঠন প্রকয়যােন েযাকদর েন্ এটি উপ�ুতি নয়।

শনকদ্য শমলূে উকদেশ্:
এই মবডউল িকি:

 y মযানবিে পবরকিকশ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং িেকি মযান েযাকের সক্করি এটির প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে 
আকলযাচনযা েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে 
সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন

 y এেটি সসক্টকরর সপ্রযারিযাকমর মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং প�কিযাকলযাচনযা প�কিযাকয়র সিকিরি মলূক্যাকের সুরক্যা সম্পবেকি ে দঢ়ৃ ি্িস্যা েঠন 
েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যাকে সিযায়েযা েরযার েন্ বিশ্বি্যাপী এিিং সদকশ উপলধি সরঞ্যাম এিিং সিংস্যানগুবল িযাইলযাইট েরুন এিিং েযাকদর 
েদর এিিং উপক�যাবেেযা প্রদশকিন েরুন

শশক্কের ফলষাফল:
এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে বদন এিিং অন্কদর েযাকে এটির 
প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান মযানবিে েযা�কিেলযাকপর েন্ প্রযাসবঙ্গে অভ্যাকসর িযাস্তি উদযািরর বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে 
প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং বক্রয়যােলযাপগুবল সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর

মশিউকলর রূপকরখষা এবং প্রস্ষাশবে সময়সীমষা:
09:00 – 09:50 সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেন?

09:50 – 10:30 সুরক্যার মলূ্যারযােরর েী?

10:30 – 10:50 চযা বিরবে

10:50 – 12:30 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল 

12:30 – 13:30 ম্্যানিকভযাে

13:30 – 14:40 েযাকের মক্্ সুরক্যার মলূ্যারযােরর: মলূ্যায়ন এিিং বিকলেের 

14:40 – 15:00 চযা বিরবে 

15:00 – 16:30 েযাকের মক্্ সুরক্যার মলূ্যারযােরর: প্রেকল্পর নেশযা, নেরদযাবর ও মলূ্যায়ন

16:30 – 17:30 সমযাবতি ও মলূ্যায়ন
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শরিন মশিউল: সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলন

তদর্য্: 2 বদন

লক্্ অশিকয়ন্স: সুরক্যা ও অসুরক্যা েমমীরযা �যারযা ব�কর্ েমকিরে িযা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে েযা�কিের েরযার েন্ ব�কর্ সমরকিন েরকে

মশিউকলর উকদেশ্: এই মবডউকলর লক্্ মলূ্যারযার সুরক্যা এেটি ি্যাপে ওভযারবভউ প্রদযান েকর। সমন্বকয়র পদ্বের মক্্ 
প্রেল্পিতৃ্ত েকুি মলূক্যাকের সুরক্যায় উপলধি সরঞ্যাম ও সম্পদ ি্িিযার েকর অিংশরিিরেযারীকদর দক্েযা তেবরর বদকে এটি দঢ়ৃ নের 
সদয়৷ এটি সুরক্যা নযায়ে ও অসুরবক্ে নযায়েকদর েন্ উপ�ুতি এিিং উভয় দকলর অিংশরিিরেযারীকদর সমযািযাকরর সযাকর ি্িহৃে িকে 
পযাকর৷ এেটি স�ৌর লক্্ সেযাষ্ী (সুরক্যা এিিং অ-সুরক্যা েমমী) ি্িিযার েকর উভয় দকলর মক্্ িিৃত্তর অিংশরিির সিেের িকি এিিং 
প্রবশক্র। এটি আন্তঃএকেবসি এিিং আন্তঃ সক্রিীয় সমন্বকয়র েন্ সুক�যাে সদয় �যা েনবিেের প্রবেবক্রয়যা সীমযার এেটি অিংশ বিসযাকি 
সুরক্যার মলূক্যাকের সচটেযায় ভবিে্কের সিক�যােীেযাকে সিেের েরকি৷ 

শনকদ্য শমলূে উকদেশ্:
এই মবডউল িকি:

 y মযানবিে সপ্রবক্কে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং িেকি মযান েযাকের সক্করি এটির প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে 
আকলযাচনযা েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে 
সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন

 y এেটি সসক্টকরর সপ্রযারিযাকমর মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং প�কিযাকলযাচনযা প�কিযাকয়র সিকিরি মলূক্যাকের সুরক্যা সম্পবেকি ে দঢ়ৃ ি্িস্যা েঠন 
েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যাকে সিযায়েযা েরযার েন্ বিশ্বি্যাপী এিিং সদকশ উপলধি সরঞ্যাম এিিং সিংস্যানগুবল িযাইলযাইট েরুন এিিং েযাকদর 
েদর এিিং উপক�যাবেেযা প্রদশকিন েরুন

 y স্টে েকর সেযার বদকয় িলনু স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সক্করি দযাবয়ত্ব েযার এিিং িেকি মযাকনর সমন্বয় ও সযািযা সদওয়যার পদ্বে 
সযাকপকক্ এর প্রভযাি আকলযাচনযা েরুন

 y মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন 
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শরিন মশিউল: সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলন

শশক্কের ফলষাফল:
এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে বদন এিিং অন্কদর েযাকে এটির 
প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে 
প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y সসক্টর েমকিসূবচকে মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং �যাচযাইেরকরর মক্্ সুরক্যার মলূক্যাকের প্র্যান উপযাদযানগুবলর মলূক্যাে

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং বক্রয়যােলযাপগুবল সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর

মশিউকলর রূপকরখষা এবং প্রস্ষাশবে সময়সীমষা:

শদন 1

09:00 – 10:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেন?

10:00 – 11:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরর েী?

11:00 – 11:20 চযা বিরবে

11:20 – 12:20 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল (পিকি I)

12:20 – 13:20 ম্্যানিকভযাে

13:20 – 14:20 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল (পিকি II)

14:20 – 16:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরর: মলূ্যায়ন এিিং বিকলেের 

16:00 – 16:20 চযা বিরবে 

16:20 – 17:40 সুরক্যার মলূ্যারযােরর: প্রেকল্পর নেশযা, নেরদযাবর ও মলূ্যায়ন 

শদন 2

09:00 – 09:50 প�কিযাকলযাচনযার প্ররম বদন

09:50 – 10:50 সুরক্যার েটনযাগুবলর বনরযাপদ স�যােযাক�যাে

10:50 – 11:10 চযা বিরবে

11:10 – 12:00 স�ৌন সশযাের ও বন�কিযােন (PSEA) এর সরকে সুরক্যায় মকনযাক�যাে সদওয়যা

12:00 – 13:00 ম্্যানিকভযাে

13:00 – 14:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সমন্বয়সযা্ন

14:00 – 14:20 চযা বিরবে 

14:20 – 16:00 মলূ্যারযােরকরর েমকি পবরেল্পনযা

16:00 – 17:00 সমযাপন ও মলূ্যায়ন
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ব্লু মবডউলি  19

ব্লু মশিউল: 
সংকবদনশীলেষা
সময়: 2 েন্যা

লক্্ অশিকয়ন্স: বিভযােীয় ক্যাস্যাকরর প্র্যান ও বিভযােীয় ক্যাস্যাকরর সদস্ সি অ-সুরক্যা েমমী 

মশিউকলর লক্্: সভযায় মযানবিে বক্রয়যােলযাকপর মলূ্যারযার সুরক্যার ্যাররযার প্রিেকি ন; সেন এটি 
গুরুত্বপূরকি এিিং সি মযানবিে অবভকনেযা এেটি দযাবয়ত্ব; এিিং েীভযাকি এটি অভ্যাস মক্্ েযাে েকর। এটি 
সেিল এেটি সিংবক্তি সসশন িওয়যায় এটিকে প্রযারবমে পবরবচবে েযািযা অন্ সেযাকনযা উকদেকশ্ ি্িিযার 
েরযা উবচে নয়।

সসশকনর প্রেষার: উপস্যাপনযা / সেযািিদ্ ভযাকি আকলযাচনযা / সলেনযাবর আকলযাচনযা / ইন্্যার ্�যাবক্টভ 
অনশুীলনীগুকলযা
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সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y মযানবিে সপ্রবক্কে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং মযানবিে সক্করি এটির 
প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে আকলযাচনযা েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল 
দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন 

 y মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ এর প্রযাসবঙ্গেেযা এিিং মকূল্র স্বীেৃবে বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান সপ্রক্যাপকটর েন্ প্রযাসবঙ্গে অভ্যাকসর িযাস্তি 
উদযািরর বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটি েনসযা্যাররকে স� সেযাকনযা বিভযােীয় েমকিসূবচকে 
প্রকিশযাব্েযার বদকে ও েযাকদর অব্েযারগুকলযা উপকভযাে েরকে সক্ম েকর।

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনকে এই ভযাকি সিংজ্যাবয়ে েরযা িয়: "সুরক্যার নীবে 
অন্তভুকি তি েরযার প্রবক্রয়যা এিিং মযানবিে সযািযাক�্ অরকিিি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা 
উন্নীে েরযা।"

 Î মলূ্যারযার সুরক্যা চযারটি মলূ উপযাদযান আকে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার বদন ও 
ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং অিংশরিির ও ক্মেযায়ন।

প্রস্তুশে  y সসশন শুরু িওয়যার আকে িযাইবের সেকলটির েবি এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড রযাখযা িকয়কে িযা 
প্রবশক্র েকক্ সেযানও েযায়েযায় সুস্টেভযাকি সদখযাকনযা িকয়কে।

 y উপলধি িকল স্যানীয়ভযাকি উপ�ুতি বিেকল্পর েবিটি ি্িিযার েরুন।

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর বভবডওটি েযাে েরকে বেনযা ও েযা চযালযাকনযার েন্ প্রস্তুে বেনযা সদকখ বনন।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 1: িযাইবের এেটি সেকলর েবি (পৃষ্যা 156)

সিংস্যান 3: বেবপবস সিংবক্তিসযার (পৃষ্যা 162)

সিংস্যান 4: সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর বভবডও (পৃষ্যা 163)

সিংস্যান 5: মলূক্যাকের সুরক্যার ভযাল আর খযারযাপ অভ্যাস (পৃষ্যা 164)

PPT স্যাইড: মবডউল বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূক্যাকের সুরক্যার বেবপবস সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: বেবপবস দযাবয়ত্ব সম্পকেকি  সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: 5 IASC অঙ্গীেযার

PPT স্যাইড: বেবপবস অিংশরিির ও ক্মেযায়কনর সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: অিংশরিিকরর সসযাপযান

PPT স্যাইড: ক্মেযায়ন সম্পকেকি  সযারযািংকশর প্রবেকিদন

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট স্ষািেম এবং ভূশমেষা

 y শনকজকে এিিং প্রবশক্র টিকমর পবরচয় েরযান৷

 y সর সেষানও িযাউসবেবপিং পকয়ন্ সম্পকেকি  ের্ বদন: প্রবেবক্রয়যা েন্ িযাররুকম / চযা বিরবে / 
েরুরী প্রস্যান / স�যােযাক�যাে পকয়ন্।

 y সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন
 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ এর প্রযাসবঙ্গেেযা এিিং মকূল্র স্বীেৃবে বদন 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান সপ্রক্যাপকটর েন্ প্রযাসবঙ্গে অভ্যাকসর 
িযাস্তি উদযািরর বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন
 y অংশরিহেেষারীকদর বনকেকদর পবরচয় বদকে িলনু: েযাকদর নযাম এিিং েযারযা স� সিংস্যার 
সকঙ্গ েযাে েরকে।

PPT স্যাইড 

10 বমবনট সেন মলূধষারষার সরুক্ষা? 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� আমরযা সেকল সেন এই প্রবশক্কর একসবে, এিিং মলূক্যাকের সুরক্যা 
গুরুত্বপূরকি সেন েযা অকন্বের েরযার মযা্্কম এই সসশনটি শুরু িকি। 

 y হষাইশের এেটি সেকল ক্রযাচ ি্িিযার েকর েলপর পযার েরকে এমন এেটি েবি সদখযান। 

 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সেকলটি সেযারযায় �যাকছি মকন িয়? 

উত্তকর �যা অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর: স্যাস্্ সেকন্দ / মযাকেকি কট / েযার িযা বিকে / সু্ককল / টয়কলকট। 
প্রনেটির উকদেশ্ িকলযা মযানবিে সসিযা (স�মন স্বযাস্্, খযাদ্ বনরযাপত্তযা, বশক্যা, WASH) 
সমযানভযাকি সসিযা প্রদযাকনর এেটি দীেকি েযাবলেযা প্রেযাশ েরযা। 

 y শনম্নশলশখে েযােক্বনে প্রনেগুবলর েকয়েটি ি্িিযার েকর সেকলটির �যারিযাপর সম্পকেকি  
এেটি আকলযাচনযার ি্িস্যা েরুন:

 y আপবন বে মকন েকরন স� সস এই পবরকেিযাগুবলকে অরকিিি প্রকিশযাব্েযার সপকয়কে? 
সেন / সেন নযা?

 y েযার েী েী িযা্যার অবভজ্েযা িকে পযাকর এিিং সেন?

 y সস বে ওই পবরকেিযাগুবল ি্িিযার েরযার েন্ বনরযাপদ?

 y আপবন বে মকন েকরন স� এই পবরকেিযার অিস্যান ও প্রকিকশর পর সম্পকেকি  েযার সকঙ্গ 
পরযামশকি েরযা িকয়কে?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� এই পবরকেিযাগুবলর প্রবেটিই এেটি মযানবিে পবরকেিযার সযাকর সম্পবেকি ে 
িকে পযাকর:

 y সশৌচযােযাকর �যাওয়যা = েল, সশৌচ এিিং স্বযাস্্বিব্
 y সু্কল �যাওয়যা = বশক্যা
 y স্বযাস্্ সেকন্দ �যাওয়যা = স্বযাস্্
 y সযাকর তেবর েরযা িকছি।

 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন সসিযা বলখুন।

সিংস্যান 1:
িযাইবের এেটি 
সেকলর েবি  
(পৃষ্যা 156)
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 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সে সসগুবল সসগুবল বনরযাপকদ অ্যাকক্সস 
েরকে পযাকর বনবচিে েরকে দযায়ী? 

উত্তরগুকলযা প্রযায়শই বিকশেীেৃে একেবসিগুকলযাকে সর�যার েকর (স�মন ি্যাবন্ডে্যাপ 
আন্তেকি যাবেে UNHCR)। "সঠিে" উত্তরটি িল প্রকে্কের দযায়িদ্েযার পবরমযাপ রকয়কে। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y সেকলটির েৃবরিম পযা তেবরর মে বেেু েযা�কিেলযাকপর েন্ স� বিকশেজ্ একেবসির প্রকয়যােন 
িকে পযাকর েযা ি্যাখ্যা েকরযা, বেন্তু সেকলটি স�ন েযাকদর সেল পবরকেিযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর 
েযা বনবচিে েরযা সেল পবরকেিযা প্রদযানেযারীর (স�মন, ওয়যাশ, বশক্যা, স্বযাস্্, ইে্যাবদ) দযাবয়ত্ব।

হুইলকচয়যাকর রযােযা িযাচ্যা (সমযাট বশক্যারমীর 5% এর েম) আকে এমন সেযাকনযা স্যাকন সেযাকনযা এনবেও 
বশক্যা পবরকেিযা প্রদযান েরকে, এমন এেটি উদযািরর বদন। এই এনবেও সু্ককল উপলধি হুইলকচয়যার 
এিিং সেযাট িযাচ্যার েন্ উপ�ুতি ক্রযাচ আকে বনবচিে েরযা �যাকে �যাকে িযাইবে সরকে সেকল মে 
বশশুকদর সিকে "অ্যাকক্সস" প্রদযান সসিযা বদকে পযাকর। েযারযা বনবচিে েকরকে স�, ল্যাবরেনগুবল 
অক্ম ি্বতিকদর েন্ অ্যাকক্সসক�যাে্ বেল এিিং স্লটি সমেল বেল এিিং নবুি েযািযা।

মকন রযাখকিন: সম্ি িকল প্রবশক্করর সময় এেটি উদযািরর ি্িিযার েরুন।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� আকের উদযািররটি মলূক্যাকের সুরক্যার এেটি উদযািরর। সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সমস্ত সবক্রয় ি্বতির দযাবয়ত্ব। েযাকদর েন্ বেেু বিেয় বিকশে 
সিংস্যার সযাকর েযাে েরকে িকে পযাকর (উদযািররস্বরূপ প্রকস্টিে এর বি্যান), েকি েযারযা 
েযাকদর পবরকেিযার বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযার অরকিপূরকি অ্যাকক্সস বনবচিে েরযার েন্ দযায়ী।

15 বমবনট সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা

 y অংশরিহেেষারীকদর সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উপযায়গুবল েটুিকে ভযাে িকয় আকলযাচনযা 
েরকে িলনু।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর ্যাররযাগুবল পুকরযাপুবর ভযাে েকর বনকে িলনু। সেযাকনযা পকয়ন্ 
সনযাতি েযা�কিের েরুন স�টি সম্পবেকি ে: 

 y েমকিসূবচগুবলকে সুরক্যা নীবেগুবলর অন্তভুকি তি িকছি 

 y বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েমকিসূবচকে বনরযাপত্তযা, সম্যান ও অব্েযারগুবল
 y পবরকেিযাগুবলকে অ্যাকক্সস বনবচিেেরর
 y দযায়িদ্েযা
 y অিংশরিির

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

 y সব অংশরিহেেষারীকদর বেবপবসর সিংবক্তি ্যাররযার অনবুলবপ প্রদযান েরুন এিিং পযাওয়যার 
পকয়ন্ স্যাইড সরকে মলূক্যাকের সুরক্যা সম্পকেকি  বেবপবসর সিংজ্যাটি পিুন:

"সুরক্যার নীবে অন্তভুকি তি েরযার প্রবক্রয়যা এিিং মযানবিে সযািযাক�্ অরকিিি প্রকিশযাব্েযার, 
বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা উন্নীে েরযা।"

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা আমরযা েী েবর (েযাে) েযার উপর আকলযােপযাে 
েকর নযা েদপুবর আমরযা েীভযাকি েযােটি েবর (পদ্বে) েযার উপর এিিং �যাকে সপ্রযারিযাম/
সপ্রযাকেক্ট সযাইকেকলর সমস্ত সসক্টর এিিং প�কিযায় েকুি বনরযাপত্তযা মলূক্যাকে রযাকে েযার উপর 
আকলযােপযাে েকর।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা মযানবিে সুরক্যার এেটি অিংশ। এটি সুরক্যার এেটি 
অিংশ �যা সমস্ত েনবিেের অনশুীলনেযারীকদর দযাবয়ত্ব৷ আপনযার প্রযাে্বিে েযাকে সুরক্যাকে 
মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটির সুরক্যা বিকশেকজ্র সমরকিকনর প্রকয়যােন িয় নযা। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4 সদখুন

সিংস্যান 3: 
বেবপবস 
সিংবক্তিসযার  
(পৃষ্যা 162)

PPT স্যাইড
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60 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষার চষারটি মলূ উপষাদষান 

 y সব অংশরিহেেষারীকদর বেবপবসর সিংবক্তি ্যাররযার অনবুলবপ প্রদযান েরুন|

 y বেবপ বস বরিক�র অন্তবনকিবিে মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর চযারটি মলূ উপষাদষানগুশল পিুন: 

1. বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান 

2. অরকিিি অ্যাকক্সস-চযাবিদযার অনপুযাকে এিিং সেযাকনযা িযা্যা েযািযা
3. দযায়িদ্েযা 
4. অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন।

মকন রযাখকিন GPC-এর চযারটি প্র্যান উপযাদযান ও সফিয়যার নীবে ও মযানকের মক্্ শবতিশযালী 
স�যােসূরি স্যাপন েরযা �যাকি। 

*সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5 সদখুন

 y মখু্ শবষয়গুশল সম্পকেকি  আকলযাচনযা েরযার আকে মলূক্যাকের সুরক্যা চযারটি মলূ বিেকয় স� 
সিংবক্তি বভবডও ্যাররযা প্রদযান েরকি সসটি ি্যাখ্যা েরুন। 

 y শভশিওটি সলে েরুন: সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ভূবমেযা, স্যািযাল সুরক্যা ক্যাস্যার 2014। 
অনলযাইকন উপলধিhttp://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-
responsibility/protection-mainstreaming.html

মকন রযাখকিন: স�খযাকন বভবডও উপলধি নযা িয় সসখযাকন সরযাসবর পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযায় �যান।

 y প্রনে ও আকলষাচনষার েন্ প্রচুর সময় বদকয় বনম্নবলবখে প্রনেগুবলর েকয়েটির পূরকিযাঙ্গ 
আকলযাচনযা েরুন।

মকন রযাখকিন: আপনযার েযাকে বে পবরমযার সময় রকয়কে েযার বভবত্তকে আপবন স� প্রনেগুকলযা 
বেজ্যাসযা েকরন েযা বনিকিযাচন েরুন। �বদ আপনযার সযামযান্ সময় রযাকে েযািকল সেিলমযারি 
বভবডও সম্পবেকি ে প্রনেগুবল েরুন৷ 

এই শভশিও সম্পকে্য :

 y বভবডওটি আপনযার প্রবেছিবি বে?

 y এটযা বে নেুন / আলযাদযা বেেুর সকঙ্গ পবরচয় েবরকয় বদল?

 y আপবন বে বভবডওকে সদখযাকনযা সিবেেুর সকঙ্গ এেমে?

‘সরুক্ষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন এবং ক্শের েষারে এশ়িকয় চলুন’ সম্পকে্য :

 y অসযাি্যানেযািশে এেটি সিংস্যা েনসযা্যাররকে বেভযাকি আকরযা বিপকদর মক্্ স�লকে 
পযাকর িযা অব্েযাকরর অপি্িিযার েরকে পযাকর? 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 6 সদখুন

 y সেযাকনযা প্রবেকূল প্রভযাি এিযাকে িযা েযা েমযাকনযার েন্ এেটি সিংস্যা েী পদকক্প বনকে পযাকর?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 7 সদখুন

 y েমকিসূবচর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার সদওয়যার েন্ সেযান সিংস্যা েী পদকক্প বনকে 
পযাকর?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 8 সদখুন

 y সষারষাংশ তেশর েরুন ও ি্যাখ্যা েরুন:

1. বিিংসযা, িয়রযাবন, িলপ্রকয়যাে এিিং পবরকিশেে হুমেীর মকেযা শযারীবরে হুমেী 
বনরযাপত্তযার মযা্্কম আটেযাকে পযারযা �যাকি।

2. শযারীবরে ও মযানবসে ভীবেপ্রদশকিকনর দ্যারযা ম�কিযাদযািযাবন িকে পযাকর, স�মন, সম্যাকনর 
অভযাি, বিশ্বস্তেযা ও সেযাপনীয়েযার অভযাি এিিং পরযামশকি ও অিংশরিিকরর অভযাি।

সিংস্যান 3: 
বেবপবস 
সিংবক্তিসযার  
(পৃষ্যা 162)

সিংস্যান 4: 
সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার 
অনশুীলকনর 
বভবডও (পৃষ্যা 163)
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অথ্যবহ অ্ষাকসেস সম্পকে্য : 
 y সেন বেেু ি্বতি িযা দল মযানবিে সিযায়েযা অ্যাকক্সস েরকে সক্ম িকে পযাকর নযা?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 9 সদখুন

 y সেযানও ি্বতি সেযানও ি্বতি িযা সেযাষ্ীকে অ্যাকক্সকস সিযায়েযা েরযার েন্ সেযানও পদকক্প 
বনকে পযাকর �যা িবিষৃ্ে িযা সিযায়েযা নযা েরকে সক্ম?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 10 সদখুন 

 y সষারষাংশ বিসযাকি েযানযান ও ি্যাখ্যা েরুন স� অ্যাকক্সস অরকিপূরকি, সিযায়ে িকে পবরকেিযাগুকলযা 
অিশ্ই:

a. প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 
b. প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c. বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d. েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷ 
e. শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f. সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্

দষাশয়ত্ব সম্পকে্য : 
 y দষায়বদ্ধেষা সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং GPC দযায়িদ্েযার সংশক্প্ত সিংজ্যা বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন:

সুবি্যাকভযােীকদর প্রবে দযায়িদ্েযা: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী �যার মযা্্কম িস্তকক্কপর প�কিযাতিেযা পবরমযাপ 
েরকে অরিযা উকদ্ে ও অবভক�যাকের সম্পকেকি  েযানযাকে পযারকি এমন উপ�ুতি পদ্বে তেবর েরুন।

 y শজজ্ঞষাসষা েরুন স� েনেকরর েযাকে দযায়িদ্ রযােযার অন্ েী েী উপযায় রযােকে পযাকর। 

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং 5 IASC অঙ্গীেযার (অ্যােযাউবন্বিবল সরকে 
অ্ষাকফকক্টি পপুকলশন (AAP) পবরচযালনযামলূে সনটওয়যােকি ) বনকয় আকলযাচনযা েরুন।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 11 সদখুন

 y অিংশরিিরেযারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� এই অঙ্গীেষার স� সমরি মযানবিে সম্প্রদযায় 
ইবেমক্্ তেবর েরযা িকয়কে। Www.humanitarianinfo.org/iasc এ পযাওয়যা এএবপ 
অপযাকরশন সরেমওয়যােকি টি েযাকদর েযাকে উকলেখ েরুন

মকন রযাখকিন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনয়কনর অন্যান্ মলূ উপযাদযানগুকলযার সযাকর দযাবয়কত্বর 
বমলেরর - উকলেখক�যাে্ ভযাকি অিংশরিির।

অংশরিহে এবং ক্মেষায়ন সম্পকে্য :

 y অংশরিহে ও ক্মেযায়ন সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷ অন্তেপকক্ বনম্নবলবখে প্রবেবক্রয়যাগুবল েযাবলেযাভুতি আকে বেনযা বনবচিে েকর:

 y এটি ম�কিযাদযা ও আত্ম-সম্যানকিযা্ তেবর েকর
 y পদকক্পগুবল �রযা�র এিিং েযা�কিের বেনযা েযা বনবচিে েরকে এটি সযািযা�্ েকর৷
 y বিেযাবিে িওয়যার পর এটি েীিকনর দক্েযাগুবলকে উন্নে েকর৷
 y এটি মযানেুকে েযার বনকের েীিকনর বনয়ন্ত্রকর স�রযায় - বনভকি রশীলেযা েমযায় এিিং 
আত্ম-বনভকি রশীলেযা িযািযায়৷

 y এেটি PowerPoint স্ষাইকি সদখযান এিিং GPC অিংশরিির ও ক্মেযায়ন বনকয় আকলযাচনযা েরুন:

অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন: স্ব সুরক্যার ক্মেযার বিেযাশকে সমরকিন েকর মযানেুকে েযাকদর 
অব্েযার েৎসি শু্ুমযারি আশ্রয়, খযািযার, েল ও স্যাবনকটশন, স্বযাস্্ ও স্বযাস্্কেই সীমযািদ্ 
নয় েযার দযাবি েরকে সিযায়েযাদযান।
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 y এেটি এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং অিংশরিিকরর সসযাপযান শনকয় বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন.bowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং অিংশরিিকরর সসযাপযান বনকয় বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন.

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 12 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� আমরযা সিসময় মযাবলেযানযা েন্ সিংরিযাম েরযা 
উবচে।

 y েীভষাকব মযাবলেযানযা অেকি ন েরযা স�কে পযাকর েযা বেজ্যাসযা েরুন। সিংস্যাগুবল বেভযাকি 
েনসযা্যাররকে েযাকদর অব্েযার দযাবি েরযার েন্ সিযায়েযা েরকে পযাকর?

 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন উত্তর বলখুন।

 y সঅুভ্ষাসগুশল ও সসইসকঙ্গ স� বিেয়গুবল িযাদ পকি বেকয় রযােকে পযাকর দবৃটেকেযাচর েকর 
প্রবেবক্রয়যাগুবল আকলযাচনযা েরুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 13 সদখুন

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান: ক্মেযায়ন এমন বেেু নয় �যা মযানেুকে "েরযা" �যায়; 
এটি এেটি প্রবক্রয়যা, �যার দ্যারযা সম্প্রদযাকয়র মক্্ সেযাকনযা ি্বতি বনকেকদর পবরস্বে বিকলেের 
েকর, বনকেকদর জ্যান এিিং সম্পদ উন্নে েকর, বনকেকদর অব্েযাকরর দযাবি েরযার ক্মেযা 
সেযারদযার েকর, বনকেকদর লক্্ অেকি ন েরকে ি্িস্যা সনয়। 
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25 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষা ভষাল ও খষারষাপ অভ্ষাকসর উদষাহরে

 y সরুক্ষাকে মলূ স্যাকে আনযার প্রবেটি উপযাদযাকনর েন্ ভযাল ও দিুকিল অনশুীলকনর উদযািরর 
সদবখকয় এেটি ি্যান্ডআউট সরিরযাি েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর প্রসঙ্গ এিিং/অরিযা অবভজ্েযার েন্ সুরক্যার 
মলূ্যারযােরকরর প্রবেটি প্রযাসবঙ্গে উপযাদযাকনর েন্ ভযাকলযা ও খযারযাপ অভ্যাকসর অবেবরতি 
উদযািরর শনযাতি েরকে বনকের বনকের সেযাষ্ীর মক্্ েযাে েরকে িলনু। 

 y সলেনযাবরকে বেেু উদষাহরে সশয়যার েরযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদর আমন্ত্রর েরুন৷

 y সরুক্ষার মলূ্যারযােরকর েযাবেেে মযানবিে সু-অভ্যাকসর উপর সেযার বদন (সিবশরভযাে 
মযানবিে েমমী ইবেমক্্ই �করটে ভযাকলযাভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরর েরকেন – �যা উদযািরর 
বিকসকি প্রদবশকিে িকয়কে):

 y েমকিসূবচ/সপ্রযাকেক্ট সযাইকেল েকুি অরকিিি অিংশরিির
 y বভন্ন সেযাষ্ীর অন্তভুকি বতি
 y বলঙ্গ, িয়স ও তিবচরি্ দ্যারযা বিভতি সডটযা
 y বনরযাপত্তযা ও সেযাপনীয় প্রবেবক্রয়যা ও উত্তরদযাকনর সেৌশন সি সমরকি দযায়িদ্েযা
 y দিুকিলেযা এিিং ক্মেযা বিকলেের
 y সিংেযাকের সিংকিদী পন্যার প্রকয়যাে, স�মন সেযাকনযা ক্বে েরকিন নযা/শযাবন্তর েন্ স্যানীয় 
সযামরকি্

 y স্যানীয় ক্মেযা শবতিশযালী েরযা
 y বলঙ্গ বভবত্তে বিিংসযার সক্করি সিযাবয়েযাগুকলযার মকেযা বনবদকিটে েনসিংখ্যার েন্ সিযাবয়েযা 
অনসুযাকর পদকক্প রিির

 y বনবচিে েরুন সর গুরুত্বপেূ্য, এই সেকনবরে ভযাল অভ্যাস �করটে নয়। সুরক্যাকে মলূ স্যাকে 
আনযার অনশুীলন িল বনরযাপদ ও সম্যানপূরকি েমকিসূবচকে সমরকিন েরকে ইছিযােৃে, সবক্রয় 
পদকক্প।

সিংস্যান 5: 
মলূক্যাকের 
সুরক্যার ভযাল 
আর খযারযাপ 
অভ্যাস  
(পৃষ্যা 164) 
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5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটি েনসযা্যাররকে স� সেযাকনযা বিভযােীয় 
েমকিসূবচকে প্রকিশযাব্েযার বদকে ও েযাকদর অব্েযারগুকলযা উপকভযাে েরকে সক্ম েকর।

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনকে এই ভযাকি সিংজ্যাবয়ে েরযা িয়: "সুরক্যার 
নীবে অন্তভুকি তি েরযার প্রবক্রয়যা এিিং মযানবিে সযািযাক�্ অরকিিি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা 
ও ম�কিযাদযা উন্নীে েরযা।"

 Î মলূ্যারযার সুরক্যা চযারটি মলূ উপযাদযান আকে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার 
বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং অিংশরিির ও 
ক্মেযায়ন। 
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ে্যাম্প ম্যাকনেকমন্ টুলবেট, NRC, 2008, পৃষ্যা 79-81
b. ibid.

সহষায়েষােষারীর সনষাে 

সেন মলূধষারষার সরুক্ষা? 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

্যারযািযাবিে প্রনেগুবলর মযা্্কম অিংশরিিরেযারীরযা অিংশরিিনেযারীকদর উকদেশ্ মলূ্যারযার সুরক্যার মলূ উপযাদযানসমিূকে বেেুটযা েুকল ্রযা: 
বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযা, অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, েিযািবদবিেযা, অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন। 

 y অ্যাকক্সসকে অরকিিি েকর েুলকে সিযায়েযা ও পবরকেিযাকে আিবশ্েভযাকি িকে িকি:

a  প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 

b  প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c  বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d  েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷
e  শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f  সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্ 

 y িযাইবের সেকলটিরর সক্করি, সুরবক্ে এিিং সিে নযােযাল এিিং শযারীবরেভযাকি অব্েম্ িওয়যার সক্করি েযার অ্যাকক্সস স্টেভযাকি সীমযািদ্ 
িকয় �যায়৷

 y সেকলটি বনরযাপকদ পবরকেিযাগুকলযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর নযা এই ের্টি পরযামশকি সদয় স� সস উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর পদ 
শনযাতি েরযার প্রবক্রয়যায় সিংবলেটে নযাও রযােকে পযাকর। শনযাতিেযারী উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর রুটগুকলযার। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

এই প্রনেটির উকদেশ্ িল অিংশরিিরেযারীরযা সনযাতি েরযার েন্ স� সমস্ত সেকলকমকয়কে বনবচিে েরযার েন্ সমস্ত মযানবিে অবভকনেযাকদর 
ভূবমেযা রকয়কে:

a  অিস্যান ও পবরকেিযায় প্রকিশসযা্্েযার পর সম্পকেকি  পরযামশকি েরযা িকয়কে
b  বনরযাপকদ পবরকেিযা প্রযাতি েরকে সক্ম 

c  সম্যাকনর সযাকর ের্৷।

স্বীেযার েরুন স� সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেিল মযানবিে েযাকের েমমীিকৃন্দর ভূবমেযা নয়; একে স্যানীয় ও েযােীয় সরেযাকরর প্রযারবমে 
দযাবয়ত্ব রকয়কে। �বদও, েযাকদর বনেস্ব েমকিসূবচর প্রসকঙ্গ, ওয়যাশ, আশ্রয়, বশবির পবরচযালনযা, েমমী ইে্যাবদর ভূবমেযা েেটযা গুরুত্বপূরকি িকে 
পযাকর েযা স্বীেযার েরকে িকি। 
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সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা সম্বকধে বেেু ্যাররযার অরকি েী:

 y েল, স্বযাস্্ি্িস্যা এিিং স্বযাস্্বিব্র (ওয়যাশ) মে অন্ সক্রিগুবলকে সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y প্রেল্প িকৃত্তর (মলূ্যায়ন, বডেযাইন, বনরীক্র, মলূ্বন ক্িযারর এিিং বশক্র) সমস্ত ্যাকপর সময় সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y মযানেু বনরযাপদ বেনযা েযা বনকয় বচন্তযা েরযা
 y মযানেু অব্েযার সম্পকেকি  সপ্রযারিযাবমিং মক্্ সম্যান েরযা িয় বেনযা সম্পকেকি  বচন্তযা
 y সপ্রযারিযাম ও সপ্রযাকেকক্ট দিুকিলেযা বিকিচনযা েরযা বনবচিেেরর
 y সেল গ্রুকপর অিংশরিির বনবচিেেরর
 y েমকিসূবচ ও প্রেকল্পর সম্যাি্ সুরক্যা �ঁুবে সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন
 y মযানকুের সুরক্যা, সম্যান এিিং অব্েযাকরর ওপর বিদ্মযান সসক্টর েমকিসূবচ ও প্রেল্পগুবলর ইবেিযাচে প্রভযাি সিকিযাব্ে িকছি 

বেেু অিংশরিিরেযারী একেবসিগুবলর মক্্ েযাে েরকে পযাকর �যা 'বনরযাপদ সপ্রযারিযাবমিং' িযা 'বনরযাপদ এিিং সম্যাবনে সপ্রযারিযাবমিং' এর মকেযা এেই 
রেম ্যাররযা প্রেযাশ েরকে বিবভন্ন পবরভযােযা ি্িিযার েকর। 'সুরক্যার মলূ্যারযােরর' স� আন্তঃসিংস্যা স্যায়ী েবমটি (IASC) ও বিশ্বি্যাপী 
সুরক্যা ক্যাস্যার (GPC) এর সম্ে পবরভযােযা েযা ি্যাখ্যা েরকে প্রস্তুে রযাকুন। বনরযাপদ এিিং ম�কিযাদযাসম্পন্ন সপ্রযারিযাবমিংকে উৎসযাি সদয় এমন 
দবৃটেভবঙ্গগুবল সিসময় ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর অব্েযাকরর উপর, অরিযা মযানেুকে েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি েরকে, প্রবেবি্যাকন সপকে এিিং 
বন�কিযােকনর প্রভযাি সরকে মবুতি সপকে সযািযা�্ েকর এমন মযানবিে েমমীকদর গুরুত্ব সদয় নযা।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4

এই আকলযাচনযার সময় অিংশরিিরেযারীরযা সুরক্যার সিংজ্যা েযানকে চযাইকে পযাকর। বনম্নবলবখে সিংজ্যাটি সদওয়যা উবচে: 

"�যািেীয় েযা�কিেলযাকপর লক্্ িল প্রযাসবঙ্গে আইবন সিংস্যাগুবলর আক্বরে অরকি ও মমকিযারকি অন�ুযায়ী (অরকিযাৎ, মযানিযাব্েযার 
আইন, আন্তেকি যাবেে মযানবিে আইন, শররযারমী আইন) ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি সম্যান অেকি ন।" আন্তঃ-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি 
(আইএএসবস, 1999)

একক্করি সুরক্যার সিংজ্যা বদকয় পূরকিযাঙ্গ ি্যাখ্ সদওয়যাই প্রবশক্করর লক্্ সিযাে সস েরযার পরযামশকি সদওয়যা িয়নযা৷ প্রবশক্েকে সেযার সদওয়যা 
উবচে স� সুরক্যামলূে েযা�কিক্রমগুবল সুরক্যার অবভকনরিীকদর দযাবয়ত্ব এিিং এই প্রবশক্রটি মলূ্যারযার উপর মকনযাক�যাে সেন্দীভূে েকর �যা 
সমস্ত মযানবিে েমমীর দযাবয়ত্ব। �বদও, বনবদকিটে সেযানও প্রকনের উত্তর সদওয়যার েন্ সিযায়েযােযারীকে আইএএসবস সিংজ্যাকে সদওয়যা বনকম্নযাতি 
বনকদকি বশেযা সম্পকেকি  সেকন রযাখকে িকি।

IASC সরুক্ষার সংজ্ঞষা
ইন্যার-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি (IASC) িল মযানবিে প্রবেবক্রয়যা (এটি েযাবেসিংে, সরড ক্রস, সরড বক্রকসন্ মভুকমন্ এিিং এনবেওকদর 
প্রবেবনব্ত্ব অন্তভুকি তি)-এর েন্ প্রযারবমে ইন্যার-একেবসি সমন্বকয়র উপযায়। 

IASC-এর সিংজ্যাটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান এিিং মযানি অব্েযাকরর েমমীকদর েন্ 'আমকরিলযা' সিংজ্যা বিসযাকি বিসৃ্তে ভযাকি বিকিবচে এিিং এটি 
গুরুত্বপূরকি েযারর এটি স্টেেই সুরক্যা সক্করি েযাকের সেকন্দ েনসযা্যারকরর অব্েযারগুকলযাকে প্রবেষ্যা েকর। আইএএসবস সিংজ্যার ওপর বভবত্ত 
েকর অকনে একেবসিই অব্েযারগুবল উপলবধি েকর এিিং পরিেমীকে েযাকদর েযাকের অরিযাব্েযাকরর বভবত্তকে সুরক্যা সম্পবেকি ে েযাকদর বনেস্ব 
সিংজ্যা তেবর েকর৷ 
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IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: ‘রষাবেীয় েষার্যেলষাপ’
প্রবেবক্রয়যাশীল, প্রবেেযারেযারী এিিং পবরকিশ=েঠনেযারী বক্রয়যােলযাপগুকলযা �রযাক্রকম েখকনযা েখকনযা স্বল্প সময়যাদী, মযা�যাবর সময়যাকদর এিিং 
দীে সময়যাকদর বিসযাকি ি্যাখ্যা েরযা িয়।

বেন ্রকরর বনরযাপত্তযা পবরেল্পনযা অ্ীকন স� বক্রয়যােলযাপগুবল অন্তভুকি তি েযার উদযািরর: 

1. প্রশেশরিয়ষাশীল ব্বস্ষারিহে িল এেটি আশু বক্রয়যােলযাপ �যা এেটি িবিেকিযামী িযা লঙ্ঘকনর প্রবেবষ্ে ্রকরর সযাকর েৃিীে িয় 
এিিং এটির লক্্ িল এর পুনরযািবৃত্ত সঠেযাকনযা, এটি িধে েরযা এিিং/অরিযা এর আশু প্রভযািগুকলযা হ্যাস েরযা। প্রবেবক্রয়যাশীল 
ি্িস্যারিিকর এেটি প্রেৃে েরুরী প্রকয়যােনীয়েযার ্যাররযা রযাকে (েকি অকনে িের ্কর চলকে পযাকর) এিিং এর লক্্ িল 
সেযাকনযা লঙ্ঘকনর আশু আেকঙ্কর মক্্ রযােযা নযােবরেকদর সেযাকনযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর েযাকে সপৌঁেযাকনযা। এগুকলযার বিেয় মলূে 
অপি্িিযাকরর এেটি প্যাটযানকি িধে েরযা, প্রবেকরযা্ িযা হ্যাস েরযা।

উদষাহরে: বচবেৎসযা পবরকেিযাগুকলযাকে মযানি অব্েযার লঙ্ঘকন আক্রযান্তকে বনরযাপকদ সর�যার েরযা

উদষাহরে: এনএ�আই বিেরকরর অিংশ বিসযাকি েযাকঠর েযাঠযাকমযা সরিরযাি েরযা, েযাই নযারী ও বেকশযারী সমকয়কদর 
আইবডবপ ে্যাকম্পর িযাইকর ভ্রমর েরকে িকি নযা

2. পনুব্যষাসন, পনুরুদ্ধষার, ক্শেপরূে এবং সমরযামকের মযা্্কম লঙ্ঘকনর এেটি প্যাটযাকনকির পকর েনসযা্যারকরর ম�কিযাদযা পুনরুদ্যার 
এিিং প�কিযাতি েীিন�যারিযার শেকি  বনবচিে েরযার লকক্্ প্রবেেযারমলূে পদকক্প সনওয়যা। প্রবেেযারমলূে েযা�কিক্রমগুবল দীেকি সময়যাকদ 
এিিং অবভভযািেকদর প্রভযািগুবলর সযাকর িসিযাসেযারীকদর সিযায়েযা েরযার লক্্। এর মক্্ েযাকদর স্বযাকস্্র পুনরুদ্যার, েযাকদর 
পবরিযাকরর সরেস, েীবিেযা সমরকিন, আিযাসন, বশক্যা, বিচযার বিভযােীয় েদন্ত এিিং প্রবেেযার অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর।

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার উত্তরেীবিকদর েযাবলমযাকলপন প্রবেকরযা্ েরকে স্বযাস্্কেন্দগুবলকে বশক্যা

উদষাহরে: এেটি েীবিেযা সপ্রযারিযাকমর অিংশ বিসযাকি প্রযাতিন স�যাদ্যাকদর েন্ িবৃত্তমলূে প্রবশক্র এিিং মকনযাবিজ্যাকনর 
সিযায়েযা

3. পশরকবশ-িঠকনর েষাকজর লক্্ িল এেটি পবরকিশ তেবর এিিং/অরিযা রযােতনবেে, সযামযাবেে, সযািংসৃ্কবেে, প্রযাবেষ্যাবনে, 
অরকিতনবেে এিিং আইনেে পবরকিশগুবলকে এেবরিে েরযা - ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি ম�কিযাদযা প্রদযাকন সিযায়ে। পবরকিশ-েঠন 
এেটি বনগুঢ় ভযািনযার, আকরযা েঠনমলূে প্রবক্রয়যা �যা সমযাকের বনয়ম, দবৃটেভঙ্গী, বিশ্বযাস এিিং আচরর পবরিেকি কনর লকক্্ সমরি 
সমযােকে আহ্যান েযানযায়। এটির আরও মযানবিে রযােতনবেে মকূল্র প্রবেষ্যানকে �ুতি েরযার, আইন ও আইনী অনশুীলন, 
সুরক্যা িযাবিনীর প্রবশক্করর উন্নবের এিিং ক্রমিদ্কি মযান অবিিংস েন সিংসৃ্কবে উন্নয়কনর সম্যািনযা রযাকে৷ 

উদষাহরে: এনবেও এিিং েযাবেসিংকের েমমীকদর দ্যারযা পবরচযাবলে আচররবিব্ সম্পকেকি  ওয়যাশ প্রেকল্প ের্ সরিরযাকির 
আশযা েরযা িয়

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার বনকে্যাজ্যাকে েযািকি স্্ আইকনর অন্তভুকি তি েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

উদষাহরে: আভ্ন্তরীর স্যানচু্বের বনকদকিশে নীবেকে েযােীয় নীবে বিকসকি রিির েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: আইকনর প্রষাসশঙ্গে সংস্ষার’ অধীকন 'স্েন্ত্র ব্শতির অশধেষার
আইকনর প্রযাসবঙ্গে আইনগুবল অন্তভুকি তি:

'েযাস্মযাবর ইন্যারন্যাশনযাল আইনকে' আন্তেকি যাবেে ন্যায়বিচযার আদযালে দ্যারযা আইন বিসযাকি েৃিীে এেটি "সযা্যারর অনশুীলন বিসযাকি 
িরকিনযা েরযা িকয়কে।"2 এই বনয়মগুবল স�গুবল প্ররযাগুবলকে প্রকয়যাে েরযা িয় েযারর েযারযা বিশ্বযাস েকর স� এই বনয়মটি প্রক�যাে্ িযা বনবেদ্ িযা 
অনকুমযাবদে, বনয়মটির প্রেৃবের উপর বনভকি র েকর।3

সশস্ত্র সিংেযাে আইন বিসযাকিও পবরবচে, আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন িল এে গুছি নীবে �যা সশস্ত্র সিংেযাকের �লযা�লকে সীবমে েরযার 
েন্ প্রকয়যােন সসই সমস্ত মযানেুকদর েন্ �যার এখন আর অরিযা ভবিে্কে শত্রুেযায় অিংশরিির েরকি নযা এিিং �ুদ্বিরিকির নযাকম এিিং 
পদ্বে সরকে প্রবেিে েরযা িয় (আইবসআরবস, ICRC)৷ আইএইচএল প্রযারবমেভযাকি 1948সযাকলর সেকনভযা েনকভনশযাকন, 1979 সযাকলর 
অবেবরতি সপ্রযাকটযােল এিিং প্ররযােে আন্তেকি যাবেে মযানিবিতেেী আইকন পযাওয়যা �যায়৷ 

2 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  েযাইকডসি সনযাট 38 (1)(b)। 

3 বেন-মযাবর সিনেযাকয়টকি স আর লইুস ডসওয়যার্-সিে, েযাকস্যামযাবর আন্তেকি যাবেে মযানবিেেযার আই খন্ড 1: বিব্, ICRC, সেমবরিে, 2005। 



ব্লু মবডউলি  29

আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার আইন মযানিযাব্েযার এিিং ি্বতি এিিং সেযাষ্ীর সমৌবলে স্বযা্ীনেযা (ওবসএইচবসআর) সে সুরবক্ে েরযার সযাকপকক্ 
বনবদকিটে পকর েযাে েরযার েন্ অরিযা বনবদকিটে েযা�কি সরকে বনকেকে সিং�ে েরযার েন্ সরেযারগুবলর েন্ এেটি আইবন দযাবয়ত্ব বস্র েকর৷ 
স�মন, বশশু অব্েযাকরর ওপর সকম্লন (1989) এিিং নযারীকদর বিরুকদ্ তিেম্ দরূীেরকরর ওপর সকম্লন (1979)

শররযারমী আইকনর প্র্যানে 1951 সযাকলর শররযারমীকদর অিস্যা এিিং 1967 সযাকলর অবেবরতি সপ্রযাকটযােল সিংক্রযান্ত সিংশয় পযাওয়যা �যায়। আঞ্চবলে 
উদ্যাস্তু অব্েযার শযাসন আবরেেযা ও লযাবেন আকমবরেযার শররযারমীকদর েন্ অব্েবলয়যারী অব্েযার প্রবেষ্যা েকরকে। অেকিযানযাইকেশন অ� 
আবরেেযান ইউবনটি (OAU) েনকভনশন 1969 এিিং েযাটকি যাকেনযা সেযােরযা 1984 সদখুন।

ইন্যানকিযাল বডসকলেসকমকন্র েযাইবডিং নীবেমযালযা অভ্ন্তরীরভযাকি িযাস্তুচু্ে ি্বতিকদর মযানিযাব্েযার ও মযানবিে আইন পুনবিকিকিচনযা এিিং 
সিংেলন েকর।

সরুক্ষাকে মলূক্ষাকে আনষা / সরুক্ষার সংহশে / সরুক্ষা স্্ষান্ড-অ্ষাকলষান সপ্রষারিষাশমং 
বেেু অিংশরিিরেযারীরযা মলূ্যারযার সুরক্যা, সুরক্যা ইবন্করিশন এিিং স্্যান্ড-এেযা সুরক্যা সপ্রযারিযাকমর মক্্ পযারকিে্ সম্পকেকি  বেজ্যাসযা েরকে 
পযাকর (েখনও েখনও 'সুরক্ন অটল' বিসযাকি উকলেখ েরযা িয়)।

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সরুক্ষার নীশেগুকলষা েযা�কিের েরযা ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা 
ও সম্যাকনর প্রচযাকরর প্রবক্রয়যা। এটি েনবিেের েযাকের সযাকর সিংবলেটে েমমীকদর দযাবয়ত্ব৷ 

সরুক্ষা সংহেেরে হল পরবিেরিেীর বক্রয়যােলযাপগুকলযার পবরেল্পনযা �যা সুরক্যা ও সিযায়েযা উভয়কেই সমরকিন েকর এিিং প্রভযাবিে 
েনসিংখ্যাকে �ঁুবে ও সিংস্কশকি আসযা হ্যাস েরকে সবক্রয় ভযাকি অিদযান রযাখযা।4 একক্করি সসক্টর বিকশেজ্কদর এিিং সুরক্যা বিকশেজ্ েমমীর 
এেবরিেভযাকি েযাে েরযা প্রকয়যােন৷ 

উদযািরর: অরকিতনবেে (িব ক্িে সরযােেযার) ও সুরক্যার উকদেকশ্র সযাকর েীিন�যারিযার েযা�কিেলযাপ (সনবেিযাচে পদ্বের অনেুরর সরযা্ েকর 
�যার অন্তভুকি তি সলনকদনেবনে এিিং অবস্তত্ব রক্যাকরকি স�ৌনসঙ্গম, সশযােরমলূে/�ঁুবেপূরকি শ্রম, বশশুশ্রম)৷ প্রবেটি সক্করি েীিন্যারকরর দক্েযা 
েযািযাও GBV এিিং/অরিযা বশশু সুরক্যার দক্েযার প্রকয়যােন।

স্্যান্ড-এেযা সরুক্ষা সপ্রষারিষাম এবং প্রেকল্পর বনবদকিটে সুরক্যা উকদেশ্ আকে এিিং এেটি সুরক্যা বিকশেজ্ প্রকয়যােন। 

উদযািররসমিূ: আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন; আইবন নীবে েমকিসূবচ; উদ্যাস্তুকদর বনিধেীেরর; স�ৌন সবিিংসেযা সরকে পবররিযান পযাওয়যা 
মযানেুকদর সমবডকেল, আইবন এিিং মকনযাসযামযাবেে সসিযার সযাকর সযাকর বনয়ম সমকন চলযা মবনটর েরযা৷

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5

GPC সিংকক্পকন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার প্ররম দটুি উপযাদযান সফিয়যার সুরক্যা নীবে 1-এর সযাকর সমেুল, 'সলযােকে আপনযার বক্রয়যােলযাকপর 
�লযা�ল বিসযাকি আকরযা ক্বের সিংস্কশকি আনযা এিযাকনযা'; এিিং সুরক্যার নীবে 2, 'সলযােকদর বনরকপক্ সিযায়েযায় অ্যাকক্সস বনবচিে েরযা - 
প্রকয়যােন এিিং বিকভদ েযািযাই অনপুযাকে।

GPC সিংকক্পকনর েৃেীয় উপযাদযানটি সফিয়যার সেন্দীয় স্্যান্ডযাডকি  1, 'ি্বতি-সেবন্দে মযানবিে প্রবেবক্রয়যা' এ েভযার েরযা িকয়কে এিিং সফিয়যার 

প্র�ুবতিেে মযানগুবলকে মলূ্যারযায় �ুতি িকয়কে। GPC সিংকক্পকন চযারটি উপযাদযান সফি�যার সুরক্যার নীবেকে আকলযাবচে িয় 4, ‘েন সযা্যাররকে 
েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি, উপলধি প্রবেেযারগুকলযাকে অ্যাকক্সস এিিং সশযােকরর প্রভযাি সরকে েুকর দযাঁিযাকে সিযায়েযা’; এিিং মলূ মযানে 1, ‘ি্বতি 

সেবন্দে বিউম্যাবনট্যাবরয়যান প্রবেবক্রয়যা’।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 6

এেটি একেবসি বেভযাকি অসযাি্যানেযািশে5 সলযােেনকদর েযাকদর অব্েযাকর আকরযা সিবশ বিপদ িযা বনরিকির সম্ুখীন েরকে পযাকর েযার 
উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ �করটে পরযামশকি নযা েরযা, সুেরযািং, বনবদকিটে বেেু ি্বতি িযা সেযাষ্ীর িঞ্চনযা ও 
প্রযাবন্তেীেররকে আরও সেযারদযার েরযা 

 y প্রেকল্পর স্যাকন মযানকুের �যােযায়যাে েেটযা বনরযাপদ েযা বিকিচনযা নযা েকরই সেযাকনযা স্যাকন েমকিসূবচ/প্রেল্প (স�মন, খযাদ্ িণ্ন িযা 
েলকেন্দ) তেবর েরযা

4 আইবিড।

5 ওয়যার্কি  বভশন, সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার েন্ নূ্ নেম আন্তঃ একেবসি মযানে (2012) সদখুন।

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
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 y িযাস্তুচু্ে েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযা দযান েরকে বেকয় আবের্ প্রদযানেযারী েনকেযাষ্ীকে অিকিলযা েরযা
 y সিংকিদনশীল ের্ সেযাপন রযাখকে ও েযা বনরযাপকদ সিংরক্র েরযায় ি্রকি িওয়যা
 y প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর এমন ভযােযা ও �রম্যাকট েমকিসূবচ/প্রেকল্পর স্ব্বি সম্পকেকি  ের্ নযা সদওয়যা
 y মযানকুের স্বযািলম্বী িওয়যার প্রকচটেযাকে খযাকটযা েকর সদখযার দ্যারযা (স�মন, সেযাকনযা প্রেকল্পর েন্ ইবেমক্্ই সবক্রয় এিিং েযা�কিের 
সেযাষ্ীকে ি্িিযার েরযার িদকল নেুন সম্প্রদযায় সেযাষ্ী তেবর েরযা)

 y সরিইনস্বমকিিং সসশকনর মযা্্কম বনম্নবলবখে অবভকনেযাকদর বচবনিে েরযা উবচে: 

মকন রষাখকবন: অিংশরিিরেযারীরযা বেজ্যাসযা েরকল, 'ক্বের েযারর এবিকয় চলনু' এিিং 'ক্বে েরকিন নযা' এই দটুির মক্্ পযারকিে্টি সনযাট 
েরযা গুরুত্বপূরকি। ক্বে নযা েরযার ্যাররযাটি দ্কন্দ্বর সপ্রক্যাপকট প্রেকল্পর পবরেল্পনযা এিিং সপ্রযারিযাবমিং সি সিযায়েযার েন্ মযাইকক্রযা-সলকভকলর 
দ্ন্দ্ব বিকলেেকরর েন্ এেটি ্যাররযােে সরেমওয়যােকি । ‘আর ক্বে িওয়যা এিযান’-এর ্যাররযাটি সিযায়েযার পবরেল্পনযা ও সপ্রযারিযাবমিংকয়র সমস্ত 
আবঙ্গকের বিিযাকদর বিকলেেকরর িযাইকর সপৌঁেযায় �যার �কল স� েনকেযাষ্ীর উপকর বচন্তযা রযাকে েযাকদর উপকর বিপরীে ও অবনছিযােৃে প্রভযাি 
রযােকে পযাকর।
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সেযাকনযা সনবেিযাচে প্রভযাি এিযাকে6 িযা হ্যাস েরকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

 y আকলযাচনযাসভযার েনসিংখ্যার বভন্ন বিভযাে সরকে প্রবেবনব্কদর বন�ুতি েরুন, �যার অন্তভুকি তি:

 y নযারী, সমকয়রযা, সেকল এিিং পুরুেরযা
 y বিবভন্ন িয়কসর সেযাষ্ী (বিকশে েকর বশশু, বেকশযার, �ুি ও সিবশ িয়কসর প্রযাতিিয়স্ক)

 y শযারীবরে, মযানবসে িযা সম্যা বিেয়ে অক্মেযা রযােযা ি্বতিরযা
 y প্রবেষ্যানগুকলযাকে রযােযা ি্বতিরযা
 y এইচআইবভ, দীেকিবদন ্কর চলযা অসুস্েযা িযা স্বযাস্্ সম্পবেকি ে অন্যান্ �ঁুবে রযােযা ি্বতিরযা
 y েযাবেেে, রযােতনবেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু
 y পৃরে সযামযাবেে, অরকিতনবেে িযা েযােীয় বস্বে িযা উৎকসর ি্বতিরযা
 y অন্ সেযাকনযা ি্বতি িযা সেযাষ্ী �যারযা প্রযাবন্তে িযা িযাদ পিযা িকে পযাকর, অরিযা �যাকদর প্রকয়যােনগুবলর সযাকর সম্পেকি িীনভযাকি 
িঞ্চনযার অবভজ্েযা িকয়কে7

 y সিংেকেকির পবরবস্বেকে এেটি 'সেযান ক্বে েরকিন নযা/ শযাবন্তর েন্ স্যানীয় সযামরকি্' মলূ্যায়ন সমূ্পরকি েরুন
 y বনয়বমে �ঁুবের মলূ্যায়ন পবরচযালনযা
 y স� সেযাকনযা প্রবেবক্রয়যা িযা অবভক�যাে রিির, পবরচযালনযা এিিং সুরযািযা েরযার েন্ বনরযাপদ ও সেযাপনীয় পদ্বে েঠন েরুন
 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযার েন্ লক্্ বস্র েরযার মযানদকডের সিংজ্যা বদন
 y বিবচরি সেযাষ্ীসমকূির দবৃটেকে প্রেকল্পর স্যাকন �যােযায়যাে ও সসইসকঙ্গ প্রেকল্পর স্যানগুবলকে বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন ও বনয়বমে প�কিকিক্র েরুন 
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ক্বেরিস্ত েনসিংখ্যার বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে গুরুত্ব বদকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

 y সুবি্যা ও পবরকেিযাগুবলর বনরযাপদ স্যান বনবচিে েরুন
 y িযাচ্যাকদর েন্ বনরযাপদ পবরকিশ েঠকন সিযায়েযা প্রভযাবিে েনসিংখ্যা
 y েমকিসূবচর সেল েমমী ও সস্বছিযাকসিে আপনযার সিংস্যার আচররবিব্ সম্পকেকি  প্রবশক্র পযাওয়যা ও সকচেন িওয়যা বনবচিে েরুন
 y এেটি বশশু সুরক্যা নীবে িযাস্তিযায়ন েরুন এিিং েমমী ও সস্বছিযাকসিেকদর বশশু সুরক্যার মযানদকডে প্রবশবক্ে েরুন
 y এমন এেটি পকর েযা�কিেলযাপগুবলর িযাস্তিযায়ন েরুন �যা পবরিযার ও জ্যাবেকেযাষ্ীগুবলকে এে সযাকর রযাখকি এিিং এেই রিযাকমর 
মযানেুকদর সবক্রয় েরকি অরিযা এেসযাকর রযােযার েন্ সনটওয়যােকি কে সমরকিন েরকি

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী বনরযাপকদ পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার পযাকছি বেনযা এিিং বনরযাপত্তযা উন্নে েরযার েন্ েযাকে সেযাকনযা পবরিেকি ন 
েরযা স�কে পযাকর বেনযা সসসম্পকেকি  প্রনে েরুন

6 আইবিড।

7 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  2, েযাইকডসি সনযাট 3।
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সেন সেযাকনযা ি্বতি িযা গ্রুপ মযানবিে সিযায়েযাগুবল অ্যাকক্সস নযাও েরকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি: 

 y সিংেেকি এিিং/অরিযা বনরযাপত্তযািীনেযা ও বিিংসযা ও েৎসি বিিংসযার ভয় (এটি মযানেুকে সসই মযানবিে সিযায়েযা স�খযাকন প্রদযান েরযা 
িকছি সসখযাকন প্রকিকশ িযা্যা বদকে পযাকর, এিিং/অরিযা মযানবিে েযাকের েমমীকদর সেযাকনযা এেটি বিকশে অিস্যাকন সিযায়েযা সপশ 
েরকে িযা্যা বদকে পযাকর)

 y ল্যান্ডমযাইন, সচেপকয়ন্ ও ব্লকেকডর উপবস্বে
 y দরূিেমী িযা অপ্রযাসবঙ্গে স্যান (স�মন িেকিযা ঋেুকে দেুকিম রযাস্তযা, িযা দীেকি দরূত্বগুবল অসমবরকিে ি্বতিকদর েন্ এিিং দীেকিস্যায়ী অসুস্েযা 
িযা পুকরযাকনযা প্রযাতিিয়স্ককদর প্রেল্প সযাইকট ভ্রমর েরযা অসম্ি)

 y প্রকিশযাব্েযাকরর অস্বীেৃবে (উদযািররস্বরূপ, েেৃকি পক্ িযা সেযাকনযা সশস্ত্র সেযাষ্ী দ্যারযা সেযাটযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর অরিযা সেযাকনযা 
প্রভযািশযালী েযাবেেে িযা ্মমীয় সেযাষ্ীর দ্যারযা সেযাকনযা েযাবেেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু সেযাষ্ীর)

 y এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ সেযান এেটি ভযােযায় অরিযা �রম্যাকট রযােকি নযা �যা সমস্ত মযানেু ি�ুকে পযারকি৷
 y স্যানীয় ক্মেযার পবরেযাঠযাকমযা িয়কেযা বেেু মযানেুকে সিযায়েযা পযাওয়যা সরকে িবঞ্চে েকর৷
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স� সেল ি্বতি িযা গ্রুপ সিযায়েযা পযাকছিন নযা িযা �যাকদর সিযায়েযা পযাওয়যা সরকে িবিষ্যার েরযা িকয়কে েযাকদর সিযায়েযা েরযার েন্ এেটি 
একেবসি স� বিকশে ি্িস্যা বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y সপ্রযারিযাম/সপ্রযাকেকক্টর ের্ এমন এেটি ভযােযা এিিং �মক্ি যাকট েরযা �যাকে প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর েযা বনবচিে েরযা
 y সমযািযাইল / আউটবরচ সসিযা প্রদযান
 y অন্তভুকি তি রযােযা পবরেল্পনযার অনশুীলন েকর ও সমস্ত বিবর্িং ও স�বসবলটির পবরেল্পনযার মযা্্কম েঠিে পবরকিকশ ইউবনভযাসকিযাল 
অ্যাকক্সকসর প্রচযার েরুন

 y �ঁুবেপূরকি সেযাষ্ীর েন্ বনরযাপদ স্যান প্রদযান (উদযািররস্বরূপ, খযাদ্ বিেরকর মবিলযাকদর েন্ এেটি বনরযাপদ স্যান রযাখযা িকয়কে)

 y আলযাদযা বদন এিিং/অরিযা সমকয় মবিলযা এিিং পুরুেকদর আলযাদযা সিলর বক্বনকের ি্িস্যা েরযা

মকন রষাখকবন: বিরূপ তিেম্ েযািযা প্রকয়যােন অনসুযাকর সিযায়েযা প্রদযানকেই বনরকপক্ সিযায়েযা িকল৷ এর অরকি এই নয় স�, সমযানভযাকি 
সিক�যাবেেযা েরযা প্রকে্েকে সদওয়যা উবচে - �যাকদরকে িি িযা বভন্ন প্রকয়যােকন সিবশ িযা বভন্ন সিযায়েযা সদওয়যা স�কে পযাকর।
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2011 সযাকলর বডকসম্বর মযাকস, আইএএসবস নীবেগুবল বনম্নবলবখে 5টি প্রবেশ্রুবে অনকুমযাদন েকরবেল, স�গুবল প্রভযাবিে েনসিংখ্যার েন্ 
দযায় বনবচিে েরযার সক্করি একেবসিগুবল বে েরকে পযাকর েযারও সরখযাবচনি বনকদকি বশে েকর 

পযাঁচটি IASC দযায়িদ্েযার অঙ্গীেযার:

 y শলিষারশশপ/পশরচষালনষা: প্রবেবক্রয়যা এিিং দযায়িদ্েযা পদ্বের সদকশর সেৌশল, েমকিসূবচর প্রস্তযাি, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন, বনকয়যাে, 
েমমী আনয়ন, প্রবশক্র ও প্রদশকিন ি্িস্যাপনযা, অিংশীদযাবর চুবতিসমকূির এেীেরকরর বনবচিেেরর দ্যারযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর েযাকে 
েযাকদর দযায়িদ্েযা সম্পকেকি  েযাকদর প্রবেশ্রুবে প্রদশকিন েরুন এিিং প্রবেকিদন প্রেযাকশর মযা্্কম েুকল ্রুন। 

 y স্চ্ছেষা: সিংেঠনেে পদ্বে, েযাঠযাকমযা ও প্রবক্রয়যাগুকলযা �যাকে েযারযা অিেে সম্বে ও পেন্দ েরকে পযাকর ও সেযাকনযা সিংেঠন ও 
এর প্রভযাবিে েনসিংখ্যার মক্্ েকর্র সিংস্যাকনর মক্্ এেটি েকরযাপেরকনর সুবি্যা সপকে পযাকর েযা বনবচিে েরকে েযাকদর 
প্রভযাবিে েকর েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্ ও সময়মকেযা ের্ সরিরযাি েরুন। 

 y প্রশেশরিয়ষা এবং অশভকরষাি: সপ্রযারিযাবমিং এর নীবে ও পদ্বে উন্নে েরকে ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর মেযামে সবক্রয়ভযাকি 
রিির েরুন, �যাকে বনবচিে িয় স� প্রবেবক্রয়যা ও অবভক�যাে পদ্বে মসৃর, উপ�ুতি িয় এিিং েযা নীবে লঙ্ঘকনর অবভক�যাে ও 
অিংশীদযারকদর অসকন্তযাকের সমযােযাবিলযা েরযার (স�যােযাক�যাে েরযার, রিির েরযার, প্রবক্রয়যা েরযার, েিযাি সদওয়যার ও েযা সরকে 
সশখযার) পকক্ �করটে সেযারযাকলযা িয়। 

 y অংশরিহে: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে উপ�ুতিভযাকি েবিে েরকে ও সিকচকয় প্রযাবন্তে ও ক্বেরিস্ত মযানকুের �যাকে প্রবেবনব্ত্ব 
ও প্রভযাি রযাকে েযা বনবচিে েরকে সুস্টে পরবনকদকিশ ও অনশুীলকনর মযা্্কম েযাকদরকে প্রভযাবিে েকর এমন বসদ্যান্ত রিিকরর 
প্রবক্রয়যায় সবক্রয় ভূবমেযা পযালকন সক্ম েরুন। 

 y নেশষা তেশর, পর্যকবক্ে এবং মলূ্ষায়ন: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে েবিে েরযার, বনরিবছিন্নভযাকি বশক্যাকে সিংেঠকন 
পুনবনকিকিকশর এিিং প্রবক্রয়যার �লযা�কলর বরকপযাটকি  েরযার েমকিসূবচর লক্্ ও উকদেশ্ বডেযাইন, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন েরুন। 
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অিংশরিিকরর সসযাপযান (ে্যাম্প ম্যাকনেকমন্ টুলবেট সরকে)

 y মবলেযানযা - েবমউবনটি বসদ্যান্ত রিিরকে বনয়ন্ত্রর েকর।
 y পযারস্বরে সবক্রয়েযা - এেটি সম্প্রদযায় সমূ্পরকিভযাকি অন্যান্ েমমীকদর সযাকর বসদ্যান্ত-রিিকর বন�ুতি রযাকে৷
 y েযা�কিেরীেযা – সীবমে বসদ্যান্ত রিিকরর ক্মেযার সযাকর সম্প্রদযায় শু্ুমযারি এেটি বনবদকিটে ভূবমেযা পূরর েকর (উদযািররস্বরূপ, েকলর 
এেটি েবমটি েঠন েরযা স�টি েযারপর এনবেও েমমী সদস্ ে্বিযাি্যান েকর)।

 y উপেরকরর সপ্রররযা-সেযান পবরকেিযা িযা ভূবমেযার িদকল সম্প্রদযায় পর্দ্রি্ অরিযা নেদ পযায়৷
 y পরযামশকি েরযা - সম্প্রদযাকয়র েযাকে েযারযা েী সদখকে চযায় েযা বেজ্যাসযা েরযা িয়, বেন্তু বসদ্যান্ত রিিকরর সক্করি েযাকদর মেযামকের 
প্রভযাি সীমযািদ্।

 y ের্ স্যানযান্তর-সম্প্রদযায় সরকে ের্ সিংরিি েরযা িয় েকি সসগুবল �লদযায়ে আকলযাচনযায় �ুতি িয়নযা �যা বসদ্যান্ত েযানযায়।
 y অপ্রে্ক্ - েবমউবনটিটি বসদ্যান্ত ও পদকক্প সম্পকেকি  অিেে বেন্তু প্রবক্রয়যা িযা �লযা�কল সেযাকনযা িতিি্ রযাকে নযা।
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অিংশরিিরেযারীরযা সযাক্যাৎেযার, লক্্�ুতি সেযাষ্ীর আকলযাচনযা ইে্যাবদর মকেযা সম্যাি্ সক্করি উত্তর সদকি। আর লক্্গুকলযাকে অন্তভুকি তি রকয়কে 
েবমউবনটি প্র্যান, মখু্ প্র্যান বিেয়গুকলযা, মবিলযা ও সন্তযাকনরযা। এই মহুুকেকি  মযানেুকে এটযা মকন েবরকয় সদওয়যা ভযাল স� সম্প্রদযাকয়র সনেযাকদর 
মযা্্কম েযাে েরযা সিসময়ই �ঁুবেপূরকি। খ্ীস্যান রিযাম প্র্যার এিিং সম্প্রদযাকয়র মবুখয়যার সযাকর বসএআর এ েযাে েরযা এেটি এনবেওর 
উদযািরর বদন। মসুবলম েনকেযাষ্ী এিিং বিকশে েকর মসুবলম নযারীরযা সমূ্পরকিভযাকি সেযানও অিংশরিির এিিং পবরকেিযা সরকে িযাদ পকিকে। 
বিকশে প্রকয়যােন রযােযা মযানেু এিিং বভন্ন সশ্ররীকে রযােযা মযানেু �যারযা পরযামশকি, স�যােযাস সেযাষ্ী ইে্যাবদর ম্্ বদকয় অিংশরিির েরকে পযাকর 
েযাকদর মকন েরযার েন্ এটি ভযাকলযা সময়৷

 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু সিসময় উপবস্ে রযাকে: পুরুেরযা, িযালেরযা, মবিলযারযা, িযাবলেযারযা, িদৃ্রযা ও প্রবেিধেী ি্বতিরযা
 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু প্রসকঙ্গ-বনভকি রশীল েযাকদর মক্্ পকি: েযাবেেে/্মমীয় সিংখ্যালেুরযা, দিুকিল িযা প্রযাবন্তে সেযাষ্ীগুবল 

(উদযািররস্বরূপ, HIV আক্রযান্ত ি্বতিরযা)

স� উপযাকয় একেবসিগুবল মযানেুকদর অব্েযার দযাবি েরযার সক্করি সিয়েযা েরকে পযাকর েযার বেেু অন্তভুকি তি উদযািরর িকে পযাকর:

 y এেটি ভযােযা এিিং মযানেু স� সমস্ত ি�ুকে পযাকরন বিন্যাকস মযানকুের এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন
 y মযানিযাব্েযার বশক্যার ি্িস্যা েরুন
 y মযানেুকে েযাকদর স্ব্বিগুবলকে (উদযািররস্বরূপ, েকমের শিংসযাপরি, মেুৃ্র শিংসযাপরি, বিিযাকির শিংসযাপরি, েবমর দবলল) 
প্রকিশযাব্েযাকরর েন্ স� সি নবরপরি অব্েযাকর আনযার িযা িদলযাকনযার প্রকয়যােন, উদযািররস্বরূপ, সসগুবলকে বচবনিে েরকে ও 
উপ�ুতি পবরকেিযার েযাকে পযাঠযাকে

 y স� বসদ্যান্তগুবল েযাকদর প্রভযাবিে প্রভযাবিে েকর সসসম্পকেকি  েনসযা্যারকরর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ অরকিিি আলযাপআকলযাচনযায় 
বনকয়যাবেে সিযান (উদযািররস্বরূপ, পুনিকিযাসন)

 y সুরক্যা সমস্যাগুবলর উপ�ুতি সপ্ররর বনবচিে েরুন

32    ব্লু মবডউলি  
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লষাল মশিউল: 
সরুক্ষার মলূক্ষাকের 

পশরশচশে
সময়: 4 েণ্যা

লক্্ অশিকয়ন্স: সুরক্যা েমমী, সুরক্যার ক্যাস্যাকরর প্র্যান ও সদস্ের 

মশিউকলর লক্্: এই মবডউলটি বিকশেভযাকি সুরক্যার েমমীকদর লক্্ েকর এিিং সুরক্যার এেটি বনবদকিটে 

স্তকরর ্যাররযােে এিিং েমকিক্ম জ্যান এিিং সুরক্যা মলূ্যারযার এেটি সমৌবলে ্যাররযা অনমুযান েকর। 

মবডউলটি, এেটি সিংবক্তি 'বরকরেসযার' প্রদযান এিিং GPC সরকে এিিং IASC এর মক্্ মলূ্যারযার সুরক্যা 
বনকয় সযাম্প্রবেে উন্নয়নগুবলর আপকডট েরযা লক্্ েকর। এটি মলূক্যাকের সুরক্যাকে অনশুীলকন আনযার 

েন্ অিংশরিিরেযারীকদরও �রযা�র সরঞ্যামগুবলর সযাকরও পবরচয় েরযায়৷ সিকিযাব্ে গুরুত্বপূরকিটি িল 

মবডউলটি সমবন্বে �যাবন্ডিংকয়র প্রবক্রয়যা সি সসগুকলযার মযানবিে বদে সরকে পবরচযালনযামলূে প্রসকঙ্গর 

মক্্ সুরক্যাকে েযা�কিের েরযার প্রচযার েরকে েযাকদর ভূবমেযা ও দযাবয়ত্বগুকলযাকে প্রবে�বলে েরকে 

উৎসযাবিে েরযার লক্্ বস্র েকর।
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মশিউকলর শনকদ্য শমলূে 
লক্্

এই মবডউল িকি:

 y মযানবিে সপ্রবক্কে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং িেকি মযান েযাকের সক্করি 
এটির প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে আকলযাচনযা েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল 
দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন 

 y স্টে েকর সেযার বদকয় িলনু স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সক্করি দযাবয়ত্ব েযার 

 y অন্কদর সমরকিন বদকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন ও েযা 
অেকি ন েরযার উপযাকয়র ্যাররযা প্রদযান েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যাকে সিযায়েযা েরযার েন্ বিশ্বি্যাপী এিিং সদকশ উপলধি সরঞ্যাম এিিং 
সিংস্যানগুবল িযাইলযাইট েরুন

শশক্কের ফলষাফল এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও 
স্বীেৃবে বদন এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম (HCT) ও সদকশর সভেকরর ক্যাস্যার সনেৃত্ব সি 
অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y সমবন্বে েিবিল সেযােযাকনর প্রবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরর সুবনবচিে েরকে িযাস্তি পদকক্প 
বন ক্িযারর েরুন

মশিউকলর রূপকরখষা এবং 
প্রস্ষাশবে সময়সীমষা

09:00 – 09:50 সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেন?

09:50 – 11:30 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল

11:30 – 12:30 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সমন্বয়সযা্ন

12:30 – 13:00 সমযাবতি ও মলূ্যায়ন



লযাল মবডউলি  সসশন 1 35

সসশন 1: সেন মলূধষারষার সরুক্ষা?

সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি ওয়যােকি শকপর লক্্গুবল উপস্যাপন েকর এিিং অিংশরিিরেযারীকদরকে একে অপকরর সযাকর সযামযান্ পবরদশকিন এিিং 
বশখকে সুক�যাে প্রদযান েকর। প্রবশক্র মলূ্যারযার গুরুত্বপূরকি বেনযা এিিং অিংশরিিরেযারীরযা েযাকদর বনবদকিটে প্রসকঙ্গ এর প্রযাসবঙ্গেেযার প্রবে�বলে 
েরযার েন্ উতসযাি প্রদযাকনর েযারকরই প্রবশক্করর প্রস্তুবের সময়ও সমযাকলযাচনযামলূে। 

সসশকনর তদর্য্: 50 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: সলেনযাবর আকলযাচনযা ও সেযািিদ্ ভযাকি েযাে েরযা 

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y অিংশরিিরেযারী এিিং সিযায়েযােযারীকদর মক্্ পবরচয় েরযাকনযার ি্িস্যা েরুন

 y প্রবশক্করর বদনটির লক্্ িযাইলযাইট েরুন

 y সমস্ত মযানিবিতেেী নযায়েকদর েন্ মলূক্যাকের সুরক্যার গুরুত্বকে আকলযাবেে েরুন এিিং 
গুরুত্ব আকরযাপ েরুন 

 y বনবদকিটে সপ্রবক্কে ও েযাকের সক্করি েযার প্রভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা প্রবে�বলে 
েরকে উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে 
বদন

 y স� মযানিযাব্েযার সুরক্যা সমস্ত মযানবিে অবভকনেযা দযাবয়ত্ব আকে স্বীেৃবে

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î সেল মযানবিে েমমীর সুরক্যার মলূ্যারযােরকর এেটি ভূবমেযা রকয়কে।

 Î সুরক্যা েমমীকদর মলূ্যারযােরকরর দ্যারযা মযানেুকে বনরযাপকদ েযাকদর অব্েযার ও মযানবিে 
পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযাকর ও েযা উপকভযাকে সিযায়েযা েরকে পযাকর।

প্রস্তুশে  y সসশন শুরু িওয়যার আকে িযাইবের সেকলটির েবি এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড রযাখযা িকয়কে িযা 
প্রবশক্র েকক্ সেযানও েযায়েযায় সুস্টেভযাকি সদখযাকনযা িকয়কে।

 y উপলধি িকল স্যানীয়ভযাকি উপ�ুতি বিেকল্পর েবিটি ি্িিযার েরুন। 

 y এই প্রসকঙ্গর বিভযােীয় বিভযােীয় েমকিসূবচগুকলযার মক্্ সিংেটিে সেযাকনযা সুরক্যা সম্পবেকি ে সমস্যা 
�যা অিংশরিিরেযারীরযা সম্ুখীন িকে পযাকর এমন এেটি উদযািরর তেবর েরুন।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 22: প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্করর সমীক্যা (পৃষ্যা 226)

সিংস্যান 1: িযাইবের এেটি সেকলর েবি (পৃষ্যা 156) 

PPT স্যাইড: মবডউল বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

10 বমবনট স্ষািেম এবং ভূশমেষা

 y শনকজকে এিিং প্রবশক্র টিকমর পবরচয় েরযান৷

 y সর সেষানও িযাউসবেবপিং পকয়ন্ সম্পকেকি  ের্ বদন: প্রবেবক্রয়যা েন্ িযাররুকম / চযা বিরবে / 
েরুরী প্রস্যান / স�যােযাক�যাে পকয়ন্।

 y সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও 
স্বীেৃবে বদন এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম ও সদকশর সভেকরর ক্যাস্যার সনেৃত্ব সি 
অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন 
এিিং েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y সমবন্বে েিবিল সেযােযাকনর প্রবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরর সুবনবচিে েরকে িযাস্তি 
পদকক্প বন ক্িযারর েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্র সমীক্যা সমূ্পরকি েরকে িলনু। প্রবশক্করর সময় 
েী সশখযাকনযা িকছি েযা রে্যাে েরযা অিংশরিিরেযারী ও প্রবশক্েকদর েন্ স� সুবি্যােনে েযা 
ি্যাখ্যা েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর বনকেকদর পবরচয় বদকে িলনু: েযাকদর নযাম এিিং েযারযা স� সিংস্যার সকঙ্গ 
েযাে েরকে।

PPT স্যাইড 

সিংস্যান 22: 
প্রযাে-/পরিেমী-
প্রবশক্করর 
সমীক্যা  
(পৃষ্যা 226)

35 বমবনট সেন আপনষার েনকেসেে গুরুত্বপেূ্য মলূধষারষার সরুক্ষা? 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� আমরযা সেকল সেন এই প্রবশক্কর একসবে, এিিং মলূক্যাকের সুরক্যা 
গুরুত্বপূরকি সেন েযা অকন্বের েরযার মযা্্কম এই সসশনটি শুরু িকি। 

 y হষাইশের এেটি সেকল ক্রযাচ ি্িিযার েকর েলপর পযার েরকে এমন এেটি েবি সদখযান। 

 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সেকলটি সেযারযায় �যাকছি মকন িয়? 

উত্তকর �যা অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর: স্যাস্্ সেকন্দ / মযাকেকি কট / েযার িযা বিকে / সু্ককল / টয়কলকট। 
প্রনেটির উকদেশ্ িকলযা মযানবিে সসিযা (স�মন স্বযাস্্, খযাদ্ বনরযাপত্তযা, বশক্যা, WASH) সমযানভযাকি 
সসিযা প্রদযাকনর এেটি দীেকি েযাবলেযা প্রেযাশ েরযা। 

 y শনম্নশলশখে েযােক্বনে প্রনেগুবলর েকয়েটি ি্িিযার েকর সেকলটির �যারিযাপর সম্পকেকি  
এেটি আকলযাচনযার ি্িস্যা েরুন:

 y আপবন বে মকন েকরন স� সস এই পবরকেিযাগুবলকে অরকিিি প্রকিশযাব্েযার সপকয়কে? 
সেন / সেন নযা?

 y েযার েী েী িযা্যার অবভজ্েযা িকে পযাকর এিিং সেন?

 y সস বে ওই পবরকেিযাগুবল ি্িিযার েরযার েন্ বনরযাপদ?

 y আপবন বে মকন েকরন স� এই পবরকেিযার অিস্যান ও প্রকিকশর পর সম্পকেকি  েযার সকঙ্গ 
পরযামশকি েরযা িকয়কে?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

সিংস্যান 1:
িযাইবের এেটি 
সেকলর েবি  
(পৃষ্যা 156)
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 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� এই পবরকেিযাগুবলর প্রবেটিই এেটি মযানবিে পবরকেিযার সযাকর সম্পবেকি ে 
িকে পযাকর:

 y সশৌচযােযাকর �যাওয়যা = েল, সশৌচ এিিং স্বযাস্্বিব্
 y সু্কল �যাওয়যা = বশক্যা
 y স্বযাস্্ সেকন্দ �যাওয়যা = স্বযাস্্
 y সযাকর তেবর েরযা িকছি।

 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন সসিযা বলখুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সে সসগুবল সসগুবল বনরযাপকদ অ্যাকক্সস 
েরকে পযাকর বনবচিে েরকে দযায়ী? 

উত্তরগুকলযা প্রযায়শই বিকশেীেৃে একেবসিগুকলযাকে সর�যার েকর (স�মন ি্যাবন্ডে্যাপ আন্তেকি যাবেে 
UNHCR)। "সঠিে" উত্তরটি িল প্রকে্কের দযায়িদ্েযার পবরমযাপ রকয়কে। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y সেকলটির েৃবরিম পযা তেবরর মে বেেু েযা�কিেলযাকপর েন্ স� বিকশেজ্ একেবসির প্রকয়যােন 
িকে পযাকর েযা ি্যাখ্যা েকরযা, বেন্তু সেকলটি স�ন েযাকদর সেল পবরকেিযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর 
েযা বনবচিে েরযা সেল পবরকেিযা প্রদযানেযারীর (স�মন, ওয়যাশ, বশক্যা, স্বযাস্্, ইে্যাবদ) দযাবয়ত্ব।

হুইলকচয়যাকর রযােযা িযাচ্যা (সমযাট বশক্যারমীর 5% এর েম) আকে এমন সেযাকনযা স্যাকন সেযাকনযা এনবেও 
বশক্যা পবরকেিযা প্রদযান েরকে, এমন এেটি উদযািরর বদন। এই এনবেও সু্ককল উপলধি হুইলকচয়যার 
এিিং সেযাট িযাচ্যার েন্ উপ�ুতি ক্রযাচ আকে বনবচিে েরযা �যাকে �যাকে িযাইবে সরকে সেকল মে 
বশশুকদর সিকে "অ্যাকক্সস" প্রদযান সসিযা বদকে পযাকর। েযারযা বনবচিে েকরকে স�, ল্যাবরেনগুবল অক্ম 
ি্বতিকদর েন্ অ্যাকক্সসক�যাে্ বেল এিিং স্লটি সমেল বেল এিিং নবুি েযািযা।

মকন রযাখকিন: সম্ি িকল প্রবশক্করর সময় এেটি উদযািরর ি্িিযার েরুন।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� আকের উদযািররটি মলূক্যাকের সুরক্যার এেটি উদযািরর। সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সমস্ত সবক্রয় ি্বতির দযাবয়ত্ব। েযাকদর েন্ বেেু বিেয় বিকশে 
সিংস্যার সযাকর েযাে েরকে িকে পযাকর (উদযািররস্বরূপ প্রকস্টিে এর বি্যান), েকি েযারযা 
েযাকদর পবরকেিযার বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযার অরকিপূরকি অ্যাকক্সস বনবচিে েরযার েন্ দযায়ী। 

 y অংশরিহেেষারীকদর েটুিকে ভযাে িকয় স�কে িলনু। এই প্রসকঙ্গ েটুিকদর সক্করির েমকিসূবচর মক্্ 
েযারযা সকচেন এমন সুরক্যা সমস্যাগুবলর িযাস্তি উদযািরর বনকয় আকলযাচনযা েরযার েন্ িলনু। 

এেটি উদযািরর সরিরযাি েরুন: খযািযার বিেরর সেন্দ সরকে স�রযার পকর আক্রযান্ত 
িওয়যা ি্বতি ও েযাকদর খযািযাকরর আইকটম চুবর িওয়যা। (সম্ি িকল উদযািররটিকে খযাপ 
খযাইকয় বনকয় সূকরির সকঙ্গ প্রযাসবঙ্গে েকর েুলনু।) 

স�খযাকন অিংশরিিরেযারীরযা সেযানও সুরক্যা সমস্যার সরযাসবর অবভজ্েযা নযা রযাকখ, 
েযাকদরকে এেটি েযাব্বিে উদযািরকরর েরযা ভযািনু। 

 y জটুিকদর অংশরিহেেষারী প্রবে এেটি েকর উদযািরর এেটি A5 টুেরযা েযাকডকি  মযােকি যার 
েলম বদকয় এমনভযাকি বলখকে িলনু �যাকে সিযাই েযা পিকে পযাকর। উদযািররটি স�খযাকন সম্ি 
সসখযাকন প্রযাসবঙ্গে িকে িকি। 

 y দজুকন এেসষাকথ দযাঁবিকয় বনকেকদর পবরবচে (নযাম ও প্রবেষ্যান) েরযার েন্ আমন্ত্রর েযানযান 
এিিং সেযান সসক্টর েমকিসূবচকে েযারযা স� সুরক্যা সমস্যার সম্ুবখন িকয়কে েযার উদযািরর 
সিংবক্তিভযাকি িলকে িলনু৷ 

মকন রযাখকিন: এেটি প্রযাচীর উপর সি উদযািরর আপ লযাঠি এিিং সম্ি প্রবশক্র এিিং প্রবশক্র 
সমযাবতি অব্কিশন উদযািরর বিসযাকি ি্িিযার েরযা প্রবশক্র েকুি েযাকদর সেকি। 

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর উদযািররগুকলযার েন্ ্ন্িযাদ েযানযান। ি্যাখ্যা েরুন স� আমরযা 
সসসিগুবল এখনই সমযা্যান েরি নযা বেন্তু প্রবশক্করর সময় আমরযা সসগুবল উকলেখ েরি। 

A5 মযাকপর 
েযাকডকি র টুেকরযা ও 
মযােকি যার েলম 
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5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 Î সেল মযানবিে েমমীর সুরক্যার মলূ্যারযােরকর এেটি ভূবমেযা রকয়কে।

 Î সুরক্যা েমমীকদর মলূ্যারযােরকরর দ্যারযা মযানেুকে বনরযাপকদ েযাকদর অব্েযার ও মযানবিে 
পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযাকর ও েযা উপকভযাকে সিযায়েযা েরকে পযাকর।

PPT স্যাইড 

সহষায়েষােষারীর সনষাে 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

্যারযািযাবিে প্রনেগুবলর মযা্্কম অিংশরিিরেযারীরযা অিংশরিিনেযারীকদর উকদেশ্ মলূ্যারযার সুরক্যার মলূ উপযাদযানসমিূকে বেেুটযা েুকল ্রযা: 
বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযা, অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, েিযািবদবিেযা, অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন। 

 y অ্যাকক্সসকে অরকিিি েকর েুলকে সিযায়েযা ও পবরকেিযাকে আিবশ্েভযাকি িকে িকি:

a  প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 

b  প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c  বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d  েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷
e  শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f  সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্ 

 y িযাইবের সেকলটিরর সক্করি, সুরবক্ে এিিং সিে নযােযাল এিিং শযারীবরেভযাকি অব্েম্ িওয়যার সক্করি েযার অ্যাকক্সস স্টেভযাকি সীমযািদ্ 
িকয় �যায়৷ 

 y সেকলটি বনরযাপকদ পবরকেিযাগুকলযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর নযা এই ের্টি পরযামশকি সদয় স� সস উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর পদ 
শনযাতি েরযার প্রবক্রয়যায় সিংবলেটে নযাও রযােকে পযাকর। শনযাতিেযারী উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর রুটগুকলযার। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

এই প্রনেটির উকদেশ্ িল অিংশরিিরেযারীরযা সনযাতি েরযার েন্ স� সমস্ত সেকলকমকয়কে বনবচিে েরযার েন্ সমস্ত মযানবিে অবভকনেযাকদর 
ভূবমেযা রকয়কে:

a  অিস্যান ও পবরকেিযায় প্রকিশসযা্্েযার পর সম্পকেকি  পরযামশকি েরযা িকয়কে
b  বনরযাপকদ পবরকেিযা প্রযাতি েরকে সক্ম
c  সম্যাকনর সযাকর ের্

স্বীেযার েরুন স� সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেিল মযানবিে েযাকের েমমীিকৃন্দর ভূবমেযা নয়; একে স্যানীয় ও েযােীয় সরেযাকরর প্রযারবমে 
দযাবয়ত্ব রকয়কে। �বদও, েযাকদর বনেস্ব েমকিসূবচর প্রসকঙ্গ, ওয়যাশ, আশ্রয়, বশবির পবরচযালনযা, েমমী ইে্যাবদর ভূবমেযা েেটযা গুরুত্বপূরকি িকে 
পযাকর েযা স্বীেযার েরকে িকি।
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সসশন 2: সরুক্ষার মলূক্ষাকের 
প্রধষান উপষাদষানসমহূ
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই অব্কিশকন মলূ্যারযার সুরক্যা এিিং GPC সিংকক্পকন সিংজ্যাবয়ে বিসযাকি মলূ্যারযার প্র্যান উপযাদযানসমকূির সিংজ্যা 
উপস্যাপন েরযা িকয়কে। প্র্যান উপযাদযানগুবলকে প্রবে�বলে েরযার েন্ এিিং ভযাকলযা ও খযারযাপ অনশুীলকনর মেূকি  উদযািরকরর ম্্ বদকয় 
ভযািযার েন্ এটি অিংশরিিরেযারীকদর সযািযা�্ েকর৷ 

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 40 বমবনট 

সসশকনর প্রেষার: সেযাট সেযাষ্ীকে েযাে / ইন্্যার ্�যাবক্টভ অনশুীলন / সলেনযাবর আকলযাচনযা

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y বেবপবস-র সিংজ্যা এিিং মলূক্যাকের সুরক্যার মখু্ উপযাদযানগুবল ি্যাখ্যা েরুন এিিং প্রবেটি 
উপযাদযাকনর উদযািররগুবল িযাইলযাইট েরুন

 y সসরযা অভ্যাকসর উপর সেযার বদকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উদযািররগুবলর সমযাকলযাচনযামলূে 
বিকলেের 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকর ও প্রকরযাচনযার প্রকয়যােকন সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্ প্রবে�বলে েরকে 
উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন 

 y েযা�কিের ও িযাস্তি উপযাকয় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরুন

 y েযারযা ইবেমক্্ মলূ্যারযার অকনে সুরক্যা 'েরকেন' সনযাতি েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ েকয়েটি সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্কে সমযাকলযাচনযামলূেভযাকি 
বচবনিে েরুন ও সসই অন�ুযায়ী পবরেল্পনযা েরুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î মলূ্যারযার সুরক্যার েন্ চযারটি মলূ উপযাদযান রকয়কে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার 
বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং অিংশরিির ও 
ক্মেযায়ন। 

 Î উন্নে মযানবিে েমকিসূবচ মলূক্যাকের সুরক্যা সেবন্দে বেন্তু সসই সযাকর বনরযাপদ ও মিৎ 
েমকিসূবচগুবলকে সিযায়েযা েরকে আন্তবরে, সযািবলল পদকক্পও প্রকয়যােন।

প্রস্তুশে  y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর বভবডওটি েযাে েরকে বেনযা ও েযা চযালযাকনযার েন্ প্রস্তুে বেনযা 
সদকখ বনন। 
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সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 3: বেবপবস সিংবক্তিসযার (পৃষ্যা 162)

সিংস্যান 4: সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর বভবডও (পৃষ্যা 163)

সিংস্যান 5: মলূক্যাকের সুরক্যার ভযাল আর খযারযাপ অভ্যাস (পৃষ্যা 164)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূক্যাকের সুরক্যার বেবপবস সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: বেবপবস দযাবয়ত্ব সম্পকেকি  সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: 5 IASC অঙ্গীেযার

PPT স্যাইড: বেবপবস অিংশরিির ও ক্মেযায়কনর সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: অিংশরিিকরর সসযাপযান

PPT স্যাইড: ক্মেযায়ন সম্পকেকি  সযারযািংকশর প্রবেকিদন

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ

সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন: 

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন 

 y েযা�কিের ও িযাস্তি উপযাকয় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল 
প্রকয়যাে েরুন

 y েযারযা ইবেমক্্ মলূ্যারযার অকনে সুরক্যা 'েরকেন' সনযাতি েরুন
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ েকয়েটি সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্কে 
সমযাকলযাচনযামলূেভযাকি বচবনিে েরুন ও সসই অন�ুযায়ী পবরেল্পনযা েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

15 বমবনট সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা

 y অংশরিহেেষারীকদর সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উপযায়গুবল েটুিকে ভযাে িকয় আকলযাচনযা 
েরকে িলনু।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর ্যাররযাগুবল পুকরযাপুবর ভযাে েকর বনকে িলনু। সেযাকনযা পকয়ন্ 
সনযাতি েযা�কিের েরুন স�টি সম্পবেকি ে:েমকিসূবচগুবলকে অন্তভুকি তি সুরক্যা নীবেমযালযা; 
মযানবিে েমকিসূবচ েঠকন বনরযাপত্তযা, ম�কিযাদযা ও অব্েযার; পবরকেিযায় অ্যাকক্সস বনবচিেেরর; 
দযাবয়ত্ব; এিিং অিংশরিির| 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y সব অংশরিহেেষারীকদর বেবপবসর সিংবক্তি ্যাররযার অনবুলবপ প্রদযান েরুন এিিং 
পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইড সরকে মলূক্যাকের বনরযাপত্তযা সম্পকেকি  বেবপবসর সিংজ্যাটি পিুন:

"সুরক্যার নীবে অন্তভুকি তি েরযার প্রবক্রয়যা এিিং মযানবিে সযািযাক�্ অরকিিি প্রকিশযাব্েযার, 
বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা উন্নীে েরযা।"

সিংস্যান 3: 
বেবপবস সিংবক্তিসযার 
(পৃষ্যা 162)
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 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা আমরযা েী েবর (েযাে) েযার উপর আকলযােপযাে 
েকর নযা েদপুবর আমরযা েীভযাকি েযােটি েবর (পদ্বে) েযার উপর এিিং �যাকে সপ্রযারিযাম/
সপ্রযাকেক্ট সযাইকেকলর সমস্ত সসক্টর এিিং প�কিযায় েকুি বনরযাপত্তযা মলূক্যাকে রযাকে েযার উপর 
আকলযােপযাে েকর।

 y অংশরিহেেষারীকদর বেজ্যাসযা েরুন স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সরকে বিকশবেেৃে 
সুরক্যা েমকিসূবচর/আলযাদযা েকর েরযা সুরক্যার েযাকের ে�যাৎ েেটযা? এই মন্তি্গুবল প্রেযাশ 
েরুন, স�মন:

 y সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সমস্ত পরবিেরিেী েমমীকদর দযাবয়ত্ব 
স�খযাকন সুরক্যার বক্রয়যােলযাপ সুরক্যা বিকশেজ্ দ্যারযা অব্েৃিীে িয়

 y বিকশে সুরক্যা সপ্রযারিযাকমর বনবদকিটে সুরক্যা উকদেশ্ আকে 

 y বিকশে সুরক্যার সপ্রযারিযামগুবল েযাকদর বনেস্ব সপশযাদযারী মযানগুবলর সসট আকে।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা মযানবিে সুরক্যার এেটি অিংশ। এটি সুরক্যার 
এেটি অিংশ �যা সমস্ত েনবিেের অনশুীলনেযারীকদর দযাবয়ত্ব৷ আপনযার প্রযাে্বিে েযাকে 
সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটির সুরক্যা বিকশেকজ্র সমরকিকনর প্রকয়যােন িয় নযা।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

60 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষার চষারটি মলূ উপষাদষান 

 y বেবপ বস বরিক�র অন্তবনকিবিে মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর চযারটি মলূ উপষাদষানগুশল পিুন: 

1. বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান 

2. অরকিিি অ্যাকক্সস-চযাবিদযার অনপুযাকে এিিং সেযাকনযা িযা্যা েযািযা
3. দযায়িদ্েযা 
4. অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন। 

মকন রযাখকিন GPC-এর চযারটি প্র্যান উপযাদযান ও সফিয়যার নীবে ও মযানকের মক্্ শবতিশযালী 
স�যােসূরি স্যাপন েরযা �যাকি। 

*সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

 y মখু্ শবষয়গুশল সম্পকেকি  আকলযাচনযা েরযার আকে মলূক্যাকের সুরক্যা চযারটি মলূ বিেকয় স� 
সিংবক্তি বভবডও ্যাররযা প্রদযান েরকি সসটি ি্যাখ্যা েরুন। 

 y শভশিওটি সলে েরুন: সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ভূবমেযা, স্যািযাল সুরক্যা ক্যাস্যার 2014। 
অনলযাইকন উপলধিhttp://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-
responsibility/protection-mainstreaming.html

মকন রযাখকিন: স�খযাকন বভবডও উপলধি নযা িয় সসখযাকন সরযাসবর পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযায় �যান। 

 y প্রনে ও আকলষাচনষার েন্ প্রচুর সময় বদকয় বনম্নবলবখে প্রনেগুবলর েকয়েটির পূরকিযাঙ্গ 
আকলযাচনযা েরুন।

মকন রযাখকিন: আপনযার েযাকে বে পবরমযার সময় রকয়কে েযার বভবত্তকে আপবন স� প্রনেগুকলযা 
বেজ্যাসযা েকরন েযা বনিকিযাচন েরুন। �বদ আপনযার সযামযান্ সময় রযাকে েযািকল সেিলমযারি 
বভবডও সম্পবেকি ে প্রনেগুবল েরুন৷

এই শভশিও সম্পকে্য :

 y বভবডওটি আপনযার প্রবেছিবি বে?

 y এটযা বে নেুন / আলযাদযা বেেুর সকঙ্গ পবরচয় েবরকয় বদল?

 y আপবন বে বভবডওকে সদখযাকনযা সিবেেুর সকঙ্গ এেমে?

সিংস্যান 4: সুরক্যাকে 
মলূ স্যাকে আনযার 
অনশুীলকনর বভবডও 
(পৃষ্যা 163)
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‘সরুক্ষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন এবং ক্শের েষারে এশ়িকয় চলুন’ সম্পকে্য :
 y অসযাি্যানেযািশে এেটি সিংস্যা েনসযা্যাররকে বেভযাকি আকরযা বিপকদর মক্্ স�লকে 
পযাকর িযা অব্েযাকরর অপি্িিযার েরকে পযাকর?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4 সদখুন

 y সেযাকনযা প্রবেকূল প্রভযাি এিযাকে িযা েযা েমযাকনযার েন্ এেটি সিংস্যা েী পদকক্প বনকে পযাকর?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5 সদখুন

 y েমকিসূবচর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার সদওয়যার েন্ সেযান সিংস্যা েী পদকক্প বনকে 
পযাকর?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 6 সদখুন

 y সষারষাংশ তেশর েরুন ও ি্যাখ্যা েরুন:

1. বিিংসযা, িয়রযাবন, িলপ্রকয়যাে এিিং পবরকিশেে হুমেীর মকেযা শযারীবরে হুমেী 
বনরযাপত্তযার মযা্্কম আটেযাকে পযারযা �যাকি।

2. শযারীবরে ও মযানবসে ভীবেপ্রদশকিকনর দ্যারযা ম�কিযাদযািযাবন িকে পযাকর, স�মন, সম্যাকনর 
অভযাি, বিশ্বস্তেযা ও সেযাপনীয়েযার অভযাি এিিং পরযামশকি ও অিংশরিিকরর অভযাি।

অথ্যবহ অ্ষাকসেস সম্পকে্য : 
 y সেন বেেু ি্বতি িযা দল মযানবিে সিযায়েযা অ্যাকক্সস েরকে সক্ম িকে পযাকর নযা?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 7 সদখুন

 y সেযানও ি্বতি সেযানও ি্বতি িযা সেযাষ্ীকে অ্যাকক্সকস সিযায়েযা েরযার েন্ সেযানও পদকক্প 
বনকে পযাকর �যা িবিষৃ্ে িযা সিযায়েযা নযা েরকে সক্ম?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 8 সদখুন 

 y সষারষাংশ বিসযাকি েযানযান ও ি্যাখ্যা েরুন স� অ্যাকক্সস অরকিপূরকি, সিযায়ে িকে পবরকেিযাগুকলযা 
অিশ্ই:

a. প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 
b. প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c. বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d. েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷
e. শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f. সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্

দষাশয়ত্ব সম্পকে্য : 
 y দষায়বদ্ধেষা সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং GPC দযায়িদ্েযার সংশক্প্ত সিংজ্যা বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন:

সুবি্যাকভযােীকদর প্রবে দযায়িদ্েযা: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী �যার মযা্্কম িস্তকক্কপর প�কিযাতিেযা 
পবরমযাপ েরকে অরিযা উকদ্ে ও অবভক�যাকের সম্পকেকি  েযানযাকে পযারকি এমন উপ�ুতি পদ্বে 
তেবর েরুন।

 y শজজ্ঞষাসষা েরুন স� েনেকরর েযাকে দযায়িদ্ রযােযার অন্ েী েী উপযায় রযােকে পযাকর।

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং 5 IASC অঙ্গীেযার (অ্যােযাউবন্বিবল সরকে 
অ্ষাকফকক্টি পপুকলশন (AAP) পবরচযালনযামলূে সনটওয়যােকি ) বনকয় আকলযাচনযা েরুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 9 সদখুন।
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 y অিংশরিিরেযারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� এই অঙ্গীেষার স� সমরি মযানবিে সম্প্রদযায় 
ইবেমক্্ তেবর েরযা িকয়কে। Www.humanitarianinfo.org/iasc এ পযাওয়যা এএবপ 
অপযাকরশন সরেমওয়যােকি টি েযাকদর েযাকে উকলেখ েরুন

মকন রযাখকিন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনয়কনর অন্যান্ মলূ উপযাদযানগুকলযার সযাকর দযাবয়কত্বর 
বমলেরর - উকলেখক�যাে্ ভযাকি অিংশরিির। 

অংশরিহে এবং ক্মেষায়ন সম্পকে্য :

 y অংশরিহে ও ক্মেযায়ন সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷ অন্তেপকক্ বনম্নবলবখে প্রবেবক্রয়যাগুবল েযাবলেযাভুতি আকে বেনযা বনবচিে েকর:

 y এটি ম�কিযাদযা ও আত্ম-সম্যানকিযা্ তেবর েকর
 y পদকক্পগুবল �রযা�র এিিং েযা�কিের বেনযা েযা বনবচিে েরকে এটি সযািযা�্ েকর৷
 y বিেযাবিে িওয়যার পর এটি েীিকনর দক্েযাগুবলকে উন্নে েকর৷
 y এটি মযানেুকে েযার বনকের েীিকনর বনয়ন্ত্রকর স�রযায় - বনভকি রশীলেযা েমযায় এিিং 
আত্ম-বনভকি রশীলেযা িযািযায়৷

 y এেটি PowerPoint স্ষাইকি সদখযান এিিং GPC অিংশরিির ও ক্মেযায়ন বনকয় আকলযাচনযা েরুন:

অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন: স্ব সুরক্যার ক্মেযার বিেযাশকে সমরকিন েকর মযানেুকে েযাকদর 
অব্েযার েৎসি শু্ুমযারি আশ্রয়, খযািযার, েল ও স্যাবনকটশন, স্বযাস্্ ও স্বযাস্্কেই সীমযািদ্ নয় 
েযার দযাবি েরকে সিযায়েযাদযান। 

 y এেটি এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং অিংশরিিকরর সসযাপযান শনকয় বনকয় আকলযাচনযা 
েরুন.bowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং অিংশরিিকরর সসযাপযান বনকয় বনকয় আকলযাচনযা েরুন.

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 10 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� আমরযা সিসময় মযাবলেযানযা েন্ সিংরিযাম েরযা 
উবচে।

 y েীভষাকব মযাবলেযানযা অেকি ন েরযা স�কে পযাকর েযা বেজ্যাসযা েরুন। সিংস্যাগুবল বেভযাকি 
েনসযা্যাররকে েযাকদর অব্েযার দযাবি েরযার েন্ সিযায়েযা েরকে পযাকর?

 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন উত্তর বলখুন।

 y সঅুভ্ষাসগুশল ও সসইসকঙ্গ স� বিেয়গুবল িযাদ পকি বেকয় রযােকে পযাকর দবৃটেকেযাচর েকর 
প্রবেবক্রয়যাগুবল আকলযাচনযা েরুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 11 সদখুন

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান: ক্মেযায়ন এমন বেেু নয় �যা মযানেুকে "েরযা" �যায়; 
এটি এেটি প্রবক্রয়যা, �যার দ্যারযা সম্প্রদযাকয়র মক্্ সেযাকনযা ি্বতি বনকেকদর পবরস্বে বিকলেের 
েকর, বনকেকদর জ্যান এিিং সম্পদ উন্নে েকর, বনকেকদর অব্েযাকরর দযাবি েরযার ক্মেযা 
সেযারদযার েকর, বনকেকদর লক্্ অেকি ন েরকে ি্িস্যা সনয়।
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15 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষা ভষাল ও খষারষাপ অভ্ষাকসর উদষাহরে

 y সরুক্ষাকে মলূ স্যাকে আনযার প্রবেটি উপযাদযাকনর েন্ ভযাল ও দিুকিল অনশুীলকনর উদযািরর 
সদবখকয় এেটি ি্যান্ডআউট সরিরযাি েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর প্রসঙ্গ এিিং/অরিযা অবভজ্েযার েন্ সুরক্যার 
মলূ্যারযােরকরর প্রবেটি প্রযাসবঙ্গে উপযাদযাকনর েন্ ভযাকলযা ও খযারযাপ অভ্যাকসর অবেবরতি 
উদযািরর শনযাতি েরকে বনকের বনকের সেযাষ্ীর মক্্ েযাে েরকে িলনু। 

 y সলেনযাবরকে বেেু উদষাহরে সশয়যার েরযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদর আমন্ত্রর েরুন৷

 y সরুক্ষার মলূ্যারযােরকর েযাবেেে মযানবিে সু-অভ্যাকসর উপর সেযার বদন (সিবশরভযাে 
মযানবিে েমমী ইবেমক্্ই �করটে ভযাকলযাভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরর েরকেন – �যা উদযািরর 
বিকসকি প্রদবশকিে িকয়কে):

 y েমকিসূবচ/সপ্রযাকেক্ট সযাইকেল েকুি অরকিিি অিংশরিির
 y বভন্ন সেযাষ্ীর অন্তভুকি বতি
 y বলঙ্গ, িয়স ও তিবচরি্ দ্যারযা বিভতি সডটযা
 y বনরযাপত্তযা ও সেযাপনীয় প্রবেবক্রয়যা ও উত্তরদযাকনর সেৌশন সি সমরকি দযায়িদ্েযা
 y দিুকিলেযা এিিং ক্মেযা বিকলেের
 y সিংেযাকের সিংকিদী পন্যার প্রকয়যাে, স�মন সেযাকনযা ক্বে েরকিন নযা/শযাবন্তর েন্ 
স্যানীয় সযামরকি্

 y স্যানীয় ক্মেযা শবতিশযালী েরযা
 y বলঙ্গ বভবত্তে বিিংসযার সক্করি সিযাবয়েযাগুকলযার মকেযা বনবদকিটে েনসিংখ্যার েন্ সিযাবয়েযা 
অনসুযাকর পদকক্প রিির

 y বনবচিে েরুন সর গুরুত্বপেূ্য, এই সেকনবরে ভযাল অভ্যাস �করটে নয়। সুরক্যাকে মলূ স্যাকে 
আনযার অনশুীলন িল বনরযাপদ ও সম্যানপূরকি েমকিসূবচকে সমরকিন েরকে ইছিযােৃে, সবক্রয় 
পদকক্প।

সিংস্যান 5: 
মলূক্যাকের 
সুরক্যার ভযাল আর 
খযারযাপ অভ্যাস 

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন:

 Î মলূ্যারযার সুরক্যার েন্ চযারটি মলূ উপযাদযান রকয়কে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে 
অরিযাব্েযার বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং 
অিংশরিির ও ক্মেযায়ন। 

 Î উন্নে মযানবিে েমকিসূবচ মলূক্যাকের সুরক্যা সেবন্দে বেন্তু সসই সযাকর বনরযাপদ ও মিৎ 
েমকিসূবচগুবলকে সিযায়েযা েরকে আন্তবরে, সযািবলল পদকক্পও প্রকয়যােন।
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সহষায়েষােষারীর সনষাে
সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা সম্বকধে বেেু ্যাররযার অরকি েী:

 y েল, স্বযাস্্ি্িস্যা এিিং স্বযাস্্বিব্র (ওয়যাশ) মে অন্ সক্রিগুবলকে সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y প্রেল্প িকৃত্তর (মলূ্যায়ন, বডেযাইন, বনরীক্র, মলূ্বন ক্িযারর এিিং বশক্র) সমস্ত ্যাকপর সময় সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y মযানেু বনরযাপদ বেনযা েযা বনকয় বচন্তযা েরযা
 y মযানেু অব্েযার সম্পকেকি  সপ্রযারিযাবমিং মক্্ সম্যান েরযা িয় বেনযা সম্পকেকি  বচন্তযা
 y সপ্রযারিযাম ও সপ্রযাকেকক্ট দিুকিলেযা বিকিচনযা েরযা বনবচিেেরর
 y সেল গ্রুকপর অিংশরিির বনবচিেেরর
 y েমকিসূবচ ও প্রেকল্পর সম্যাি্ সুরক্যা �ঁুবে সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন
 y মযানকুের সুরক্যা, সম্যান এিিং অব্েযাকরর ওপর বিদ্মযান সসক্টর েমকিসূবচ ও প্রেল্পগুবলর ইবেিযাচে প্রভযাি সিকিযাব্ে িকছি 

বেেু অিংশরিিরেযারী একেবসিগুবলর মক্্ েযাে েরকে পযাকর �যা 'বনরযাপদ সপ্রযারিযাবমিং' িযা 'বনরযাপদ এিিং সম্যাবনে সপ্রযারিযাবমিং' এর মকেযা এেই 
রেম ্যাররযা প্রেযাশ েরকে বিবভন্ন পবরভযােযা ি্িিযার েকর। 'সুরক্যার মলূ্যারযােরর' স� আন্তঃসিংস্যা স্যায়ী েবমটি (IASC) ও বিশ্বি্যাপী 
সুরক্যা ক্যাস্যার (GPC) এর সম্ে পবরভযােযা েযা ি্যাখ্যা েরকে প্রস্তুে রযাকুন। বনরযাপদ এিিং ম�কিযাদযাসম্পন্ন সপ্রযারিযাবমিংকে উৎসযাি সদয় এমন 
দবৃটেভবঙ্গগুবল সিসময় ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর অব্েযাকরর উপর, অরিযা মযানেুকে েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি েরকে, প্রবেবি্যাকন সপকে এিিং 
বন�কিযােকনর প্রভযাি সরকে মবুতি সপকে সযািযা�্ েকর এমন মযানবিে েমমীকদর গুরুত্ব সদয় নযা।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

এই আকলযাচনযার সময় অিংশরিিরেযারীরযা সুরক্যার সিংজ্যা েযানকে চযাইকে পযাকর। বনম্নবলবখে সিংজ্যাটি সদওয়যা উবচে: 

"�যািেীয় েযা�কিেলযাকপর লক্্ িল প্রযাসবঙ্গে আইবন সিংস্যাগুবলর আক্বরে অরকি ও মমকিযারকি অন�ুযায়ী (অরকিযাৎ, মযানিযাব্েযার 
আইন, আন্তেকি যাবেে মযানবিে আইন, শররযারমী আইন) ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি সম্যান অেকি ন।" আন্তঃ-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি 
(আইএএসবস, 1999)

একক্করি সুরক্যার সিংজ্যা বদকয় পূরকিযাঙ্গ ি্যাখ্ সদওয়যাই প্রবশক্করর লক্্ সিযাে সস েরযার পরযামশকি সদওয়যা িয়নযা৷ প্রবশক্েকে সেযার সদওয়যা 
উবচে স� সুরক্যামলূে েযা�কিক্রমগুবল সুরক্যার অবভকনরিীকদর দযাবয়ত্ব এিিং এই প্রবশক্রটি মলূ্যারযার উপর মকনযাক�যাে সেন্দীভূে েকর �যা 
সমস্ত মযানবিে েমমীর দযাবয়ত্ব। �বদও, বনবদকিটে সেযানও প্রকনের উত্তর সদওয়যার েন্ সিযায়েযােযারীকে আইএএসবস সিংজ্যাকে সদওয়যা বনকম্নযাতি 
বনকদকি বশেযা সম্পকেকি  সেকন রযাখকে িকি।

IASC সরুক্ষার সংজ্ঞষা
ইন্যার-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি (IASC) িল মযানবিে প্রবেবক্রয়যা (এটি েযাবেসিংে, সরড ক্রস, সরড বক্রকসন্ মভুকমন্ এিিং এনবেওকদর 
প্রবেবনব্ত্ব অন্তভুকি তি)-এর েন্ প্রযারবমে ইন্যার-একেবসি সমন্বকয়র উপযায়।

IASC-এর সিংজ্যাটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান এিিং মযানি অব্েযাকরর েমমীকদর েন্ 'আমকরিলযা' সিংজ্যা বিসযাকি বিসৃ্তে ভযাকি বিকিবচে এিিং এটি 
গুরুত্বপূরকি েযারর এটি স্টেেই সুরক্যা সক্করি েযাকের সেকন্দ েনসযা্যারকরর অব্েযারগুকলযাকে প্রবেষ্যা েকর। আইএএসবস সিংজ্যার ওপর বভবত্ত 
েকর অকনে একেবসিই অব্েযারগুবল উপলবধি েকর এিিং পরিেমীকে েযাকদর েযাকের অরিযাব্েযাকরর বভবত্তকে সুরক্যা সম্পবেকি ে েযাকদর বনেস্ব 
সিংজ্যা তেবর েকর৷ 



46 লযাল মবডউলি  সসশন 2

IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: ‘রষাবেীয় েষার্যেলষাপ’
প্রবেবক্রয়যাশীল, প্রবেেযারেযারী এিিং পবরকিশ=েঠনেযারী বক্রয়যােলযাপগুকলযা �রযাক্রকম েখকনযা েখকনযা স্বল্প সময়যাদী, মযা�যাবর সময়যাকদর এিিং 
দীে সময়যাকদর বিসযাকি ি্যাখ্যা েরযা িয়। 

বেন ্রকরর বনরযাপত্তযা পবরেল্পনযা অ্ীকন স� বক্রয়যােলযাপগুবল অন্তভুকি তি েযার উদযািরর: 

1. প্রশেশরিয়ষাশীল ব্বস্ষারিহে িল এেটি আশু বক্রয়যােলযাপ �যা এেটি িবিেকিযামী িযা লঙ্ঘকনর প্রবেবষ্ে ্রকরর সযাকর েৃিীে িয় 
এিিং এটির লক্্ িল এর পুনরযািবৃত্ত সঠেযাকনযা, এটি িধে েরযা এিিং/অরিযা এর আশু প্রভযািগুকলযা হ্যাস েরযা। প্রবেবক্রয়যাশীল 
ি্িস্যারিিকর এেটি প্রেৃে েরুরী প্রকয়যােনীয়েযার ্যাররযা রযাকে (েকি অকনে িের ্কর চলকে পযাকর) এিিং এর লক্্ িল 
সেযাকনযা লঙ্ঘকনর আশু আেকঙ্কর মক্্ রযােযা নযােবরেকদর সেযাকনযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর েযাকে সপৌঁেযাকনযা। এগুকলযার বিেয় মলূে 
অপি্িিযাকরর এেটি প্যাটযানকি িধে েরযা, প্রবেকরযা্ িযা হ্যাস েরযা।

উদষাহরে: বচবেৎসযা পবরকেিযাগুকলযাকে মযানি অব্েযার লঙ্ঘকন আক্রযান্তকে বনরযাপকদ সর�যার েরযা

উদষাহরে: এনএ�আই বিেরকরর অিংশ বিসযাকি েযাকঠর েযাঠযাকমযা সরিরযাি েরযা, েযাই নযারী ও বেকশযারী সমকয়কদর 
আইবডবপ ে্যাকম্পর িযাইকর ভ্রমর েরকে িকি নযা

2. পনুব্যষাসন, পনুরুদ্ধষার, ক্শেপরূে এিিং সমরযামকের মষাধ্কম লঙ্ঘকনর এেটি প্যাটযাকনকির পকর েনসযা্যারকরর ম�কিযাদযা 
পুনরুদ্যার এিিং প�কিযাতি েীিন�যারিযার শেকি  বনবচিে েরযার লকক্্ প্রবেেযারমলূে পদকক্প সনওয়যা। প্রবেেযারমলূে 
েযা�কিক্রমগুবল দীেকি সময়যাকদ এিিং অবভভযািেকদর প্রভযািগুবলর সযাকর িসিযাসেযারীকদর সিযায়েযা েরযার লক্্। এর মক্্ 
েযাকদর স্বযাকস্্র পুনরুদ্যার, েযাকদর পবরিযাকরর সরেস, েীবিেযা সমরকিন, আিযাসন, বশক্যা, বিচযার বিভযােীয় েদন্ত এিিং প্রবেেযার 
অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর।

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার উত্তরেীবিকদর েযাবলমযাকলপন প্রবেকরযা্ েরকে স্বযাস্্কেন্দগুবলকে বশক্যা

উদষাহরে: এেটি েীবিেযা সপ্রযারিযাকমর অিংশ বিসযাকি প্রযাতিন স�যাদ্যাকদর েন্ িবৃত্তমলূে প্রবশক্র এিিং মকনযাবিজ্যাকনর 
সিযায়েযা

3. পশরকবশ-িঠকনর েষাকজর লক্্ িল এেটি পবরকিশ তেবর এিিং/অরিযা রযােতনবেে, সযামযাবেে, সযািংসৃ্কবেে, প্রযাবেষ্যাবনে, 
অরকিতনবেে এিিং আইনেে পবরকিশগুবলকে এেবরিে েরযা - ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি ম�কিযাদযা প্রদযাকন সিযায়ে। পবরকিশ-েঠন 
এেটি বনগুঢ় ভযািনযার, আকরযা েঠনমলূে প্রবক্রয়যা �যা সমযাকের বনয়ম, দবৃটেভঙ্গী, বিশ্বযাস এিিং আচরর পবরিেকি কনর লকক্্ সমরি 
সমযােকে আহ্যান েযানযায়। এটির আরও মযানবিে রযােতনবেে মকূল্র প্রবেষ্যানকে �ুতি েরযার, আইন ও আইনী অনশুীলন, 
সুরক্যা িযাবিনীর প্রবশক্করর উন্নবের এিিং ক্রমিদ্কি মযান অবিিংস েন সিংসৃ্কবে উন্নয়কনর সম্যািনযা রযাকে৷ 

উদষাহরে: এনবেও এিিং েযাবেসিংকের েমমীকদর দ্যারযা পবরচযাবলে আচররবিব্ সম্পকেকি  ওয়যাশ প্রেকল্প ের্ সরিরযাকির 
আশযা েরযা িয়

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার বনকে্যাজ্যাকে েযািকি স্্ আইকনর অন্তভুকি তি েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

উদষাহরে: আভ্ন্তরীর স্যানচু্বের বনকদকিশে নীবেকে েযােীয় নীবে বিকসকি রিির েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: আইকনর প্রষাসশঙ্গে সংস্ষার অধীকন স্েন্ত্র ব্শতির অশধেষার
আইকনর প্রযাসবঙ্গে আইনগুবল অন্তভুকি তি:

'েযাস্মযাবর ইন্যারন্যাশনযাল আইনকে' আন্তেকি যাবেে ন্যায়বিচযার আদযালে দ্যারযা আইন বিসযাকি েৃিীে এেটি "সযা্যারর অনশুীলন বিসযাকি 
িরকিনযা েরযা িকয়কে।"8 এই বনয়মগুকলযাকে স�গুবল প্ররযাগুবলকে প্রকয়যাে েরযা িয় েযারর েযারযা বিশ্বযাস েকর স� এই বনয়মটি প্রক�যাে্ িযা বনবেদ্ 
িযা অনকুমযাবদে, বনয়মটির প্রেৃবের উপর বনভকি র েকর।9

সশস্ত্র সিংেযাে আইন বিসযাকিও পবরবচে, আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন িল এে গুছি নীবে �যা সশস্ত্র সিংেযাকের �লযা�লকে সীবমে েরযার 
েন্ প্রকয়যােন সসই সমস্ত মযানেুকদর েন্ �যার এখন আর অরিযা ভবিে্কে শত্রুেযায় অিংশরিির েরকি নযা এিিং �ুদ্বিরিকির নযাকম এিিং 
পদ্বে সরকে প্রবেিে েরযা িয় (আইবসআরবস, ICRC)৷ আইএইচএল প্রযারবমেভযাকি 1948সযাকলর সেকনভযা েনকভনশযাকন, 1979 সযাকলর 
অবেবরতি সপ্রযাকটযােল এিিং প্ররযােে আন্তেকি যাবেে মযানিবিতেেী আইকন পযাওয়যা �যায়৷ 

8 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  েযাইকডসি সনযাট 38 (1)(b)। 

9 বেন-মযাবর সিনেযাকয়টকি স আর লইুস ডসওয়যার্-সিে, েযাকস্যামযাবর আন্তেকি যাবেে মযানবিেেযার আই খন্ড 1: বিব্, ICRC, সেমবরিে, 2005। 
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আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার আইন মযানিযাব্েযার এিিং ি্বতি এিিং সেযাষ্ীর সমৌবলে স্বযা্ীনেযা (ওবসএইচবসআর) সে সুরবক্ে েরযার সযাকপকক্ 
বনবদকিটে পকর েযাে েরযার েন্ অরিযা বনবদকিটে েযা�কি সরকে বনকেকে সিং�ে েরযার েন্ সরেযারগুবলর েন্ এেটি আইবন দযাবয়ত্ব বস্র েকর৷ 
স�মন, বশশু অব্েযাকরর ওপর সকম্লন (1989) এিিং নযারীকদর বিরুকদ্ তিেম্ দরূীেরকরর ওপর সকম্লন (1979)

শররযারমী আইকনর প্র্যানে 1951 সযাকলর শররযারমীকদর অিস্যা এিিং 1967 সযাকলর অবেবরতি সপ্রযাকটযােল সিংক্রযান্ত সিংশয় পযাওয়যা �যায়। আঞ্চবলে 
উদ্যাস্তু অব্েযার শযাসন আবরেেযা ও লযাবেন আকমবরেযার শররযারমীকদর েন্ অব্েবলয়যারী অব্েযার প্রবেষ্যা েকরকে। অেকিযানযাইকেশন অ� 
আবরেেযান ইউবনটি (OAU) েনকভনশন 1969 এিিং েযাটকি যাকেনযা সেযােরযা 1984 সদখুন।

ইন্যানকিযাল বডসকলেসকমকন্র েযাইবডিং নীবেমযালযা অভ্ন্তরীরভযাকি িযাস্তুচু্ে ি্বতিকদর মযানিযাব্েযার ও মযানবিে আইন পুনবিকিকিচনযা এিিং 
সিংেলন েকর।

সরুক্ষাকে মলূক্ষাকে আনষা / সরুক্ষার সংহশে / সরুক্ষা স্্ষান্ড-অ্ষাকলষান সপ্রষারিষাশমং 
বেেু অিংশরিিরেযারীরযা মলূ্যারযার সুরক্যা, সুরক্যা ইবন্করিশন এিিং স্্যান্ড-এেযা সুরক্যা সপ্রযারিযাকমর মক্্ পযারকিে্ সম্পকেকি  বেজ্যাসযা েরকে 
পযাকর (েখনও েখনও 'সুরক্ন অটল' বিসযাকি উকলেখ েরযা িয়): 

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সরুক্ষার নীশেগুকলষা েযা�কিের েরযা ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা 
ও সম্যাকনর প্রচযাকরর প্রবক্রয়যা। এটি েনবিেের েযাকের সযাকর সিংবলেটে েমমীকদর দযাবয়ত্ব৷ 

সরুক্ষা সংহেেরে হল পরবিেরিেীর বক্রয়যােলযাপগুকলযার পবরেল্পনযা �যা সুরক্যা ও সিযায়েযা উভয়কেই সমরকিন েকর এিিং প্রভযাবিে 
েনসিংখ্যাকে �ঁুবে ও সিংস্কশকি আসযা হ্যাস েরকে সবক্রয় ভযাকি অিদযান রযাখযা।10 একক্করি সসক্টর বিকশেজ্ এিিং সুরক্যা বিকশেজ্ েমমীর 
এেবরিেভযাকি েযাে েরযা প্রকয়যােন৷ 

উদযািরর: অরকিতনবেে (িব ক্িে সরযােেযার) ও সুরক্যার উকদেকশ্র সযাকর েীিন�যারিযার েযা�কিেলযাপ (সনবেিযাচে পদ্বের অনেুরর সরযা্ েকর 
�যার অন্তভুকি তি সলনকদনেবনে এিিং অবস্তত্ব রক্যাকরকি স�ৌনসঙ্গম, সশযােরমলূে/�ঁুবেপূরকি শ্রম, বশশুশ্রম)৷ প্রবেটি সক্করি েীিন্যারকরর দক্েযা 
েযািযাও GBV এিিং/অরিযা বশশু সুরক্যার দক্েযার প্রকয়যােন।

স্্যান্ড-এেযা সরুক্ষা সপ্রষারিষাম এবং প্রেকল্পর বনবদকিটে সুরক্যা উকদেশ্ আকে এিিং এেটি সুরক্যা বিকশেজ্ প্রকয়যােন। 

উদযািররসমিূ: আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন; আইবন নীবে েমকিসূবচ; উদ্যাস্তুকদর বনিধেীেরর; স�ৌন সবিিংসেযা সরকে পবররিযান পযাওয়যা 
মযানেুকদর সমবডকেল, আইবন এিিং মকনযাসযামযাবেে সসিযার সযাকর সযাকর বনয়ম সমকন চলযা মবনটর েরযা৷

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

GPC সিংকক্পকন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার প্ররম দটুি উপযাদযান সফিয়যার সুরক্যা নীবে 1-এর সযাকর সমেুল, 'সলযােকে আপনযার বক্রয়যােলযাকপর 
�লযা�ল বিসযাকি আকরযা ক্বের সিংস্কশকি আনযা এিযাকনযা'; এিিং সুরক্যার নীবে 2, 'সলযােকদর বনরকপক্ সিযায়েযায় অ্যাকক্সস বনবচিে েরযা - 
প্রকয়যােন এিিং বিকভদ েযািযাই অনপুযাকে।

GPC সিংকক্পকনর েৃেীয় উপযাদযানটি সফিয়যার সেন্দীয় স্্যান্ডযাডকি  1, 'ি্বতি-সেবন্দে মযানবিে প্রবেবক্রয়যা' এ েভযার েরযা িকয়কে এিিং সফিয়যার 

প্র�ুবতিেে মযানগুবলকে মলূ্যারযায় �ুতি িকয়কে। GPC সিংকক্পকন চযারটি উপযাদযান সফি�যার সুরক্যার নীবেকে আকলযাবচে িয় 4, ‘েন সযা্যাররকে 
েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি, উপলধি প্রবেেযারগুকলযাকে অ্যাকক্সস এিিং সশযােকরর প্রভযাি সরকে েুকর দযাঁিযাকে সিযায়েযা’; এিিং মলূ মযানে 1, ‘ি্বতি 

সেবন্দে বিউম্যাবনট্যাবরয়যান প্রবেবক্রয়যা’।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4

এেটি একেবসি বেভযাকি অসযাি্যানেযািশে11 সলযােেনকদর েযাকদর অব্েযাকর আকরযা সিবশ বিপদ িযা বনরিকির সম্ুখীন েরকে পযাকর েযার 
উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ �করটে পরযামশকি নযা েরযা, সুেরযািং, বনবদকিটে বেেু ি্বতি িযা সেযাষ্ীর িঞ্চনযা ও 
প্রযাবন্তেীেররকে আরও সেযারদযার েরযা 

 y প্রেকল্পর স্যাকন মযানকুের �যােযায়যাে েেটযা বনরযাপদ েযা বিকিচনযা নযা েকরই সেযাকনযা স্যাকন েমকিসূবচ/প্রেল্প (স�মন, খযাদ্ িণ্ন িযা 
েলকেন্দ) তেবর েরযা

10  আইবিড।

11 ওয়যার্কি  বভশন, সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার েন্ নূ্ নেম আন্তঃ একেবসি মযানে (2012) সদখুন।

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
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 y িযাস্তুচু্ে েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযা দযান েরকে বেকয় আবের্ প্রদযানেযারী েনকেযাষ্ীকে অিকিলযা েরযা
 y সিংকিদনশীল ের্ সেযাপন রযাখকে ও েযা বনরযাপকদ সিংরক্র েরযায় ি্রকি িওয়যা
 y প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর এমন ভযােযা ও �রম্যাকট েমকিসূবচ/প্রেকল্পর স্ব্বি সম্পকেকি  ের্ নযা সদওয়যা
 y মযানকুের স্বযািলম্বী িওয়যার প্রকচটেযাকে খযাকটযা েকর সদখযার দ্যারযা (স�মন, সেযাকনযা প্রেকল্পর েন্ ইবেমক্্ই সবক্রয় এিিং েযা�কিের 
সেযাষ্ীকে ি্িিযার েরযার িদকল নেুন সম্প্রদযায় সেযাষ্ী তেবর েরযা)

 y বনব্রিয়েযার মযা্্কম - েনেকরর অব্েযার অপি্িিযার উকপক্যা েকর

মকন রষাখকবন: অিংশরিিরেযারীরযা বেজ্যাসযা েরকল, 'ক্বের েযারর এবিকয় চলনু' এিিং 'ক্বে েরকিন নযা' এই দটুির মক্্ পযারকিে্টি সনযাট 
েরযা গুরুত্বপূরকি। ক্বে নযা েরযার ্যাররযাটি দ্কন্দ্বর সপ্রক্যাপকট প্রেকল্পর পবরেল্পনযা এিিং সপ্রযারিযাবমিং সি সিযায়েযার েন্ মযাইকক্রযা-সলকভকলর 
দ্ন্দ্ব বিকলেেকরর েন্ এেটি ্যাররযােে সরেমওয়যােকি । ‘আর ক্বে িওয়যা এিযান’-এর ্যাররযাটি সিযায়েযার পবরেল্পনযা ও সপ্রযারিযাবমিংকয়র সমস্ত 
আবঙ্গকের বিিযাকদর বিকলেেকরর িযাইকর সপৌঁেযায় �যার �কল স� েনকেযাষ্ীর উপকর বচন্তযা রযাকে েযাকদর উপকর বিপরীে ও অবনছিযােৃে প্রভযাি 
রযােকে পযাকর।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5

সেযাকনযা সনবেিযাচে প্রভযাি এিযাকে12 িযা হ্যাস েরকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

• আকলযাচনযা সযাকপকক্ েনসিংখ্যার বভন্ন বিভযাে সরকে প্রবেবনব্কদর অন্তভুকি তি েরযা িকছি:
 y নযারী, সমকয়রযা, সেকল এিিং পুরুেরযা
 y বিবভন্ন িয়কসর সেযাষ্ী (বিকশে েকর বশশু, বেকশযার, �ুি ও সিবশ িয়কসর প্রযাতিিয়স্ক)

 y শযারীবরে, মযানবসে িযা সম্যা বিেয়ে অক্মেযা রযােযা ি্বতিরযা
 y প্রবেষ্যানগুকলযাকে রযােযা ি্বতিরযা
 y এইচআইবভ, দীেকিবদন ্কর চলযা অসুস্েযা িযা স্বযাস্্ সম্পবেকি ে অন্যান্ �ঁুবে রযােযা ি্বতিরযা
 y েযাবেেে, রযােতনবেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু
 y পৃরে সযামযাবেে, অরকিতনবেে িযা েযােীয় বস্বে িযা উৎকসর ি্বতিরযা
 y অন্ সেযাকনযা ি্বতি িযা সেযাষ্ী �যারযা প্রযাবন্তে িযা িযাদ পিযা িকে পযাকর, অরিযা �যাকদর প্রকয়যােনগুবলর সযাকর সম্পেকি িীনভযাকি 
িঞ্চনযার অবভজ্েযা িকয়কে13

 y সিংেকেকির পবরবস্বেকে এেটি 'সেযান ক্বে েরকিন নযা/ শযাবন্তর েন্ স্যানীয় সযামরকি্' মলূ্যায়ন সমূ্পরকি েরুন
 y বনয়বমে �ঁুবের মলূ্যায়ন পবরচযালনযা
 y স� সেযাকনযা প্রবেবক্রয়যা িযা অবভক�যাে রিির, পবরচযালনযা এিিং সুরযািযা েরযার েন্ বনরযাপদ ও সেযাপনীয় পদ্বে েঠন েরুন
 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযার েন্ লক্্ বস্র েরযার মযানদকডের সিংজ্যা বদন
 y বিবচরি সেযাষ্ীসমকূির দবৃটেকে প্রেকল্পর স্যাকন �যােযায়যাে ও সসইসকঙ্গ প্রেকল্পর স্যানগুবলকে বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন ও বনয়বমে প�কিকিক্র 
েরুন 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 6

ক্বেরিস্ত েনসিংখ্যার বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে গুরুত্ব বদকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

 y সুবি্যা ও পবরকেিযাগুবলর বনরযাপদ স্যান বনবচিে েরুন
 y িযাচ্যাকদর েন্ বনরযাপদ পবরকিশ েঠকন সিযায়েযা প্রভযাবিে েনসিংখ্যা
 y এেটি আচরর বিব্ িযাস্তিযায়ন েরুন এিিং েমমী ও সস্বছিযাকসিেকদর স�ৌন বনরিি ও বন�কিযােন সরকে সুরক্যা (বপএসইএ) সম্পকেকি  
প্রবশবক্ে েরুন৷

 y এেটি বশশু সুরক্যা নীবে িযাস্তিযায়ন েরুন এিিং েমমী ও সস্বছিযাকসিেকদর বশশু সুরক্যার মযানদকডে প্রবশবক্ে েরুন৷
 y এমন এেটি পকর েযা�কিেলযাপগুবলর িযাস্তিযায়ন েরুন �যা পবরিযার ও জ্যাবেকেযাষ্ীগুবলকে এে সযাকর রযাখকি এিিং এেই রিযাকমর 
মযানেুকদর সবক্রয় েরকি অরিযা এেসযাকর রযােযার েন্ সনটওয়যােকি কে সমরকিন েরকি

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী বনরযাপকদ পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার পযাকছি বেনযা এিিং বনরযাপত্তযা উন্নে েরযার েন্ েযাকে সেযাকনযা পবরিেকি ন 
েরযা স�কে পযাকর বেনযা সসসম্পকেকি  প্রনে েরুন

12 আইবিড।

13 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  2, েযাইকডসি সনযাট 3।
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সেন সেযাকনযা ি্বতি িযা গ্রুপ মযানবিে সিযায়েযাগুবল অ্যাকক্সস নযাও েরকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি: 

 y সিংেেকি এিিং/অরিযা বনরযাপত্তযািীনেযা ও বিিংসযা ও েৎসি বিিংসযার ভয় (এটি মযানেুকে সসই মযানবিে সিযায়েযা স�খযাকন প্রদযান েরযা 
িকছি সসখযাকন প্রকিকশ িযা্যা বদকে পযাকর, এিিং/অরিযা মযানবিে েযাকের েমমীকদর সেযাকনযা এেটি বিকশে অিস্যাকন সিযায়েযা সপশ 
েরকে িযা্যা বদকে পযাকর)

 y ল্যান্ডমযাইন, সচেপকয়ন্ ও ব্লকেকডর উপবস্বে
 y দরূিেমী িযা অপ্রযাসবঙ্গে স্যান (স�মন িেকিযা ঋেুকে দেুকিম রযাস্তযা, িযা দীেকি দরূত্বগুবল অসমবরকিে ি্বতিকদর েন্ এিিং দীেকিস্যায়ী অসুস্েযা 
িযা পুকরযাকনযা প্রযাতিিয়স্ককদর প্রেল্প সযাইকট ভ্রমর েরযা অসম্ি)

 y প্রকিশযাব্েযাকরর অস্বীেৃবে (উদযািররস্বরূপ, েেৃকি পক্ িযা সেযাকনযা সশস্ত্র সেযাষ্ী দ্যারযা সেযাটযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর অরিযা সেযাকনযা 
প্রভযািশযালী েযাবেেে িযা ্মমীয় সেযাষ্ীর দ্যারযা সেযাকনযা েযাবেেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু সেযাষ্ীর)

 y এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ সেযান এেটি ভযােযায় অরিযা �রম্যাকট রযােকি নযা �যা সমস্ত মযানেু ি�ুকে পযারকি৷

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 8

স� সেল ি্বতি িযা গ্রুপ সিযায়েযা পযাকছিন নযা িযা �যাকদর সিযায়েযা পযাওয়যা সরকে িবিষ্যার েরযা িকয়কে েযাকদর সিযায়েযা েরযার েন্ এেটি 
একেবসি স� বিকশে ি্িস্যা বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y সপ্রযারিযাম/সপ্রযাকেকক্টর ের্ এমন এেটি ভযােযা এিিং �মক্ি যাকট েরযা �যাকে প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর েযা বনবচিে েরযা
 y সমযািযাইল / আউটবরচ সসিযা প্রদযান
 y অন্তভুকি তি রযােযা পবরেল্পনযার অনশুীলন েকর ও সমস্ত বিবর্িং ও স�বসবলটির পবরেল্পনযার মযা্্কম েঠিে পবরকিকশ ইউবনভযাসকিযাল 
অ্যাকক্সকসর প্রচযার েরুন

 y �ঁুবেপূরকি সেযাষ্ীর েন্ বনরযাপদ স্যান প্রদযান (উদযািররস্বরূপ, খযাদ্ বিেরকর মবিলযাকদর েন্ এেটি বনরযাপদ স্যান রযাখযা িকয়কে)

 y আলযাদযা বদন এিিং/অরিযা সমকয় মবিলযা এিিং পুরুেকদর আলযাদযা সিলর বক্বনকের ি্িস্যা েরযা
মকন রষাখকবন: বিরূপ তিেম্ েযািযা প্রকয়যােন অনসুযাকর সিযায়েযা প্রদযানকেই বনরকপক্ সিযায়েযা িকল৷ এর অরকি এই নয় স�, সমযানভযাকি 
সিক�যাবেেযা েরযা প্রকে্েকে সদওয়যা উবচে - �যাকদরকে িি িযা বভন্ন প্রকয়যােকন সিবশ িযা বভন্ন সিযায়েযা সদওয়যা স�কে পযাকর।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 9

2011 সযাকলর বডকসম্বর মযাকস, আইএএসবস নীবেগুবল বনম্নবলবখে 5টি প্রবেশ্রুবে অনকুমযাদন েকরবেল, স�গুবল প্রভযাবিে েনসিংখ্যার েন্ 
দযায় বনবচিে েরযার সক্করি একেবসিগুবল বে েরকে পযাকর েযারও সরখযাবচনি বনকদকি বশে েকর

পযাঁচটি IASC দযায়িদ্েযার অঙ্গীেযার:

 y শলিষারশশপ/পশরচষালনষা: প্রবেবক্রয়যা এিিং দযায়িদ্েযা পদ্বের সদকশর সেৌশল, েমকিসূবচর প্রস্তযাি, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন, বনকয়যাে, 
েমমী আনয়ন, প্রবশক্র ও প্রদশকিন ি্িস্যাপনযা, অিংশীদযাবর চুবতিসমকূির এেীেরকরর বনবচিেেরর দ্যারযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর েযাকে 
েযাকদর দযায়িদ্েযা সম্পকেকি  েযাকদর প্রবেশ্রুবে প্রদশকিন েরুন এিিং প্রবেকিদন প্রেযাকশর মযা্্কম েুকল ্রুন। 

 y স্চ্ছেষা: সিংেঠনেে পদ্বে, েযাঠযাকমযা ও প্রবক্রয়যাগুকলযা �যাকে েযারযা অিেে সম্বে ও পেন্দ েরকে পযাকর ও সেযাকনযা সিংেঠন ও 
এর প্রভযাবিে েনসিংখ্যার মক্্ েকর্র সিংস্যাকনর মক্্ এেটি েকরযাপেরকনর সুবি্যা সপকে পযাকর েযা বনবচিে েরকে েযাকদর 
প্রভযাবিে েকর েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্ ও সময়মকেযা ের্ সরিরযাি েরুন। 

 y প্রশেশরিয়ষা এবং অশভকরষাি: সপ্রযারিযাবমিং এর নীবে ও পদ্বে উন্নে েরকে ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর মেযামে সবক্রয়ভযাকি 
রিির েরুন, �যাকে বনবচিে িয় স� প্রবেবক্রয়যা ও অবভক�যাে পদ্বে মসৃর, উপ�ুতি িয় এিিং েযা নীবে লঙ্ঘকনর অবভক�যাে ও 
অিংশীদযারকদর অসকন্তযাকের সমযােযাবিলযা েরযার (স�যােযাক�যাে েরযার, রিির েরযার, প্রবক্রয়যা েরযার, েিযাি সদওয়যার ও েযা সরকে 
সশখযার) পকক্ �করটে সেযারযাকলযা িয়। 

 y অংশরিহে: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে উপ�ুতিভযাকি েবিে েরকে ও সিকচকয় প্রযাবন্তে ও ক্বেরিস্ত মযানকুের �যাকে প্রবেবনব্ত্ব 
ও প্রভযাি রযাকে েযা বনবচিে েরকে সুস্টে পরবনকদকিশ ও অনশুীলকনর মযা্্কম েযাকদরকে প্রভযাবিে েকর এমন বসদ্যান্ত রিিকরর 
প্রবক্রয়যায় সবক্রয় ভূবমেযা পযালকন সক্ম েরুন। 

 y নেশষা তেশর, পর্যকবক্ে এবং মলূ্ষায়ন: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে েবিে েরযার, বনরিবছিন্নভযাকি বশক্যাকে সিংেঠকন 
পুনবনকিকিকশর এিিং প্রবক্রয়যার �লযা�কলর বরকপযাটকি  েরযার েমকিসূবচর লক্্ ও উকদেশ্ বডেযাইন, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন েরুন।
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অিংশরিিকরর সসযাপযান (ে্যাম্প ম্যাকনেকমন্ টুলবেট সরকে)

 y মবলেযানযা - েবমউবনটি বসদ্যান্ত রিিরকে বনয়ন্ত্রর েকর।
 y পযারস্বরে সবক্রয়েযা - এেটি সম্প্রদযায় সমূ্পরকিভযাকি অন্যান্ েমমীকদর সযাকর বসদ্যান্ত-রিিকর বন�ুতি রযাকে৷
 y েযা�কিেরীেযা – সীবমে বসদ্যান্ত রিিকরর ক্মেযার সযাকর সম্প্রদযায় শু্ুমযারি এেটি বনবদকিটে ভূবমেযা পূরর েকর (উদযািররস্বরূপ, 
েকলর এেটি েবমটি েঠন েরযা স�টি েযারপর এনবেও েমমী সদস্ ে্বিযাি্যান েকর)।

 y উপেরকরর সপ্রররযা-সেযান পবরকেিযা িযা ভূবমেযার িদকল সম্প্রদযায় পর্দ্রি্ অরিযা নেদ পযায়৷
 y পরযামশকি েরযা - সম্প্রদযাকয়র েযাকে েযারযা েী সদখকে চযায় েযা বেজ্যাসযা েরযা িয়, বেন্তু বসদ্যান্ত রিিকরর সক্করি েযাকদর মেযামকের 
প্রভযাি সীমযািদ্।

 y ের্ স্যানযান্তর-সম্প্রদযায় সরকে ের্ সিংরিি েরযা িয় েকি সসগুবল �লদযায়ে আকলযাচনযায় �ুতি িয়নযা �যা বসদ্যান্ত েযানযায়।
 y অপ্রে্ক্ - েবমউবনটিটি বসদ্যান্ত ও পদকক্প সম্পকেকি  অিেে বেন্তু প্রবক্রয়যা িযা �লযা�কল সেযাকনযা িতিি্ রযাকে নযা।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 11

অিংশরিিরেযারীরযা সযাক্যাৎেযার, লক্্�ুতি সেযাষ্ীর আকলযাচনযা ইে্যাবদর মকেযা সম্যাি্ সক্করি উত্তর সদকি। আর লক্্গুকলযাকে অন্তভুকি তি রকয়কে 
েবমউবনটি প্র্যান, মখু্ প্র্যান বিেয়গুকলযা, মবিলযা ও সন্তযাকনরযা। এই মহুুকেকি  মযানেুকে এটযা মকন েবরকয় সদওয়যা ভযাল স� সম্প্রদযাকয়র সনেযাকদর 
মযা্্কম েযাে েরযা সিসময়ই �ঁুবেপূরকি। খ্ীস্যান রিযাম প্র্যার এিিং সম্প্রদযাকয়র মবুখয়যার সযাকর বসএআর এ েযাে েরযা এেটি এনবেওর 
উদযািরর বদন। মসুবলম েনকেযাষ্ী এিিং বিকশে েকর মসুবলম নযারীরযা সমূ্পরকিভযাকি সেযানও অিংশরিির এিিং পবরকেিযা সরকে িযাদ পকিকে। 
বিকশে প্রকয়যােন রযােযা মযানেু এিিং বভন্ন সশ্ররীকে রযােযা মযানেু �যারযা পরযামশকি, স�যােযাস সেযাষ্ী ইে্যাবদর ম্্ বদকয় অিংশরিির েরকে পযাকর 
েযাকদর মকন েরযার েন্ এটি ভযাকলযা সময়৷

 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু সিসময় উপবস্ে রযাকে: পুরুেরযা, িযালেরযা, মবিলযারযা, িযাবলেযারযা, িদৃ্রযা ও প্রবেিধেী ি্বতিরযা।
 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু প্রসকঙ্গ-বনভকি রশীল েযাকদর মক্্ পকি: েযাবেেে/্মমীয় সিংখ্যালেুরযা, দিুকিল িযা প্রযাবন্তে সেযাষ্ীগুবল 

(উদযািররস্বরূপ, HIV আক্রযান্ত ি্বতিরযা)

স� উপযাকয় একেবসিগুবল মযানেুকদর অব্েযার দযাবি েরযার সক্করি সিয়েযা েরকে পযাকর েযার বেেু অন্তভুকি তি উদযািরর িকে পযাকর:

 y এেটি ভযােযা এিিং মযানেু স� সমস্ত ি�ুকে পযাকরন বিন্যাকস মযানকুের এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন
 y মযানিযাব্েযার বশক্যার ি্িস্যা েরুন
 y মযানেুকে েযাকদর স্ব্বিগুবলকে (উদযািররস্বরূপ, েকমের শিংসযাপরি, মেুৃ্র শিংসযাপরি, বিিযাকির শিংসযাপরি, েবমর দবলল) 
প্রকিশযাব্েযাকরর েন্ স� সি নবরপরি অব্েযাকর আনযার িযা িদলযাকনযার প্রকয়যােন, উদযািররস্বরূপ, সসগুবলকে বচবনিে েরকে 
ও উপ�ুতি পবরকেিযার েযাকে পযাঠযাকে

 y স� বসদ্যান্তগুবল েযাকদর প্রভযাবিে প্রভযাবিে েকর সসসম্পকেকি  েনসযা্যারকরর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ অরকিিি আলযাপআকলযাচনযায় 
বনকয়যাবেে সিযান (উদযািররস্বরূপ, পুনিকিযাসন)

 y সুরক্যা সমস্যাগুবলর উপ�ুতি সপ্ররর বনবচিে েরুন
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সসশন 3: সরুক্ষার 
মলূধষারষােরকের সমন্বয়
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশন ি্যাখ্যা েকর স� েমমীরযা সুরক্যা মলূ্যারযার েন্ দযায়ী। একক্করি েযার বে েরযা প্রকয়যােন েযা েযানযার েন্ আইএএসবস 
সরকে স্টে বনকদকি বশেযা এিিং এেটি বভে বিসযাকি বেবপবস পযাওয়যা সেকে৷ সসশনটি েীভযাকি এেরিীেৃে আকিদনগুবলর প্রবক্রয়যায় মলূ্যারযার িয় 
েযা বনবচিে েরযার েন্ েীভযাকি েযা পবরদশকিন েকর।

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 

সসশকনর প্রেষার: অনশুীলনী / আকলযাচনযা / পযাওয়যার পকয়ন্

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y স্টে েকর সেযার বদকয় িলনু স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সক্করি দযাবয়ত্ব েযার 

 y সমবন্বে আবপল প্রবক্রয়যাকে মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ্যাররযা সশয়যার েরযার ি্িস্যা েরুন
 y অন্কদর সমরকিন বদকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন 
ও েযা অেকি ন েরযার উপযাকয়র ্যাররযা প্রদযান েরুন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y প্রকেক্ট ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব এিিং অন্যান্ মলূ্যারযার সুরক্যা সিংক্রযান্ত ক্যাস্যারগুবল স্বীেযার েরুন

 y সদকশর বভেকর এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম (HCT) ও অন্যান্ ক্যাস্যাকরর সেৌশল 
পবরেল্পনযায় এেবরিে আপীল (এখন SRP) প্রবক্রয়যার েযাকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ্যাররযা 
সদওয়যায় অিদযান রযাখুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î ইন্যার-ক্যাস্যার এিিং ই্রিযা-ক্যাস্যার সমন্বয় সুরক্যার মলূক্যােকে সিেের েরযার েন্ েটিল৷
 Î সক্রি সুরক্যার ক্যাস্যাকরর মলূ ্যারযার সুরক্যায় অন্যান্ ক্যাস্যারগুবলকে সমরকিকনর সক্করি 
এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা রকয়কে; এটি ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব �যা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা 
বনবচিে েরকে সনেৃত্ব সদয়।

 Î এেবরিে আপীল প্রবক্রয়যা সুরক্যার স� মযানবিে সযািযা সদওয়যায় মলূ্যারযােরর েরযা িকছি েযা 
বনবচিে েরযার এেটি গুরুত্বপূরকি সুক�যাে প্রদযান েকর। 

প্রস্তুশে  y বরসযাচকি  বরসযাচকি  মলূ্যারযার প্রসকঙ্গ সম্প্রবে এেীেৃে আকিদন প্রবক্রয়যা অন্তভুকি তি বেল। 

 y বরসযাচকি  বরসযাচকি  মলূ্যারযার প্রসকঙ্গ সম্প্রবে এেীেৃে আকিদন প্রবক্রয়যা অন্তভুকি তি বেল। 

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 15: দযাবয়ত্ব ও বক্রয়যােলযাপগুকলযা (পৃষ্যা 217) 

সিংস্যান 16: আইএএসবস বিিবৃে 2013 (পৃষ্যা 218) 

সিংস্যান 17: বনরযাপত্তযা ক্যাস্যাকরর েন্ বেবপবস পরযামকশকির শীট (পৃষ্যা 220)

সিংস্যান 18: সমবন্বে আবপকলর নবরর বন�কিযাস (পৃষ্যা 221)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূক্যাকের বনরযাপত্তযার সমবন্বে আবপল সম্পকেকি  বনকদকি বশেযা

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y প্রকেক্ট ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব এিিং অন্যান্ মলূ্যারযার সুরক্যা সিংক্রযান্ত ক্যাস্যারগুবল স্বীেযার েরুন

 y সদকশর বভেকর এিিং HCT ও অন্যান্ ক্যাস্যাকরর সেৌশল পবরেল্পনযায় এেবরিে আপীল 
(এখন SRP) প্রবক্রয়যার েযাকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ্যাররযা সদওয়যায় অিদযান রযাখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

20 বমবনট দষাশয়ত্ব ও শরিয়ষােলষাপগুকলষা

  y রষাকদর সরুক্ষার মলূ্যারযােরকর েবিে রযােযার দরেযার েযাকদর েন্ মযারযা খযাটযান। 
বলিপ চযাকটকি র উপর ্যাররযা বলখুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y দষাশয়ত্ব ও বক্রয়যােলযাকপর ি্যান্ডআউটটি সদকখ মখু্ দযাবয়ত্ব ও বক্রয়যােলযাকপর এেটি সযারযািংশ 
সরিরযাি েরুন। 

 y সজষার শদকয় িলনু স� �বদও সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ সক্রিগুবল বনকেরযাই দযায়ী, 
েিওু সুরক্যার ক্যাস্যারগুবলর সুরক্যার মলূ্যারযােররকে সমরকিকনর ভূবমেযাটিও গুরুত্বপূরকি। 

 y আইএএসশস বিিবৃে 2013-র অনবুলবপ প্রদযান েরুন এিিং েযাউকে 2য় পৃষ্যাকে বদ্েীয় সরকে 
সশে অনকুছিদ পিযার েন্ িলনু:

সুরক্যা ক্যাস্যারগুবল মলূ্যারযার সুরক্যা সি সুরক্যা সেৌশল বিেযাকশর েন্ মযানবিে 
েযােেকমকি েবিে ি্বতিকদর সমরকিকন এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা পযালন েকর

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� ব�র্ বনরযাপত্তযা ক্যাস্যাকরর বনবদকিটে সমন্বকয়র দযাবয়ত্ব বনরযাপত্তযার 
ক্যাস্যারগুবলর েন্ বেবপবস পরযামকশকির শীকট বিশকদ বিিেৃ েরযা িকয়কে। অিংশরিিরেযারীকদর 
অনবুলবপ সরিরযাি েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর ি্যান্ডআউটগুবল পিযার েন্ 5 সরকে 10 বমবনট সময় বদন এিিং 
সদখুন েযাকদর সেযাকনযা প্রনে আকে বেনযা।

বলিপ চযাটকি , মযােকি যার 
সপন 

সিংস্যান 15: 
দযাবয়ত্ব ও 
বক্রয়যােলযাপগুকলযা 
(পৃষ্যা 217) 

সিংস্যান 16: 
আইএএসবস 
বিিবৃে 2013 
(পৃষ্যা 218)

সিংস্যান 17: 
বনরযাপত্তযা 
ক্যাস্যাকরর েন্ 
বেবপবস পরযামকশকির 
শীট (পৃষ্যা 220) 
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30 বমবনট এেশরেে আপীকলর সমন্বয় 

 y মষানশবে প্রবেবক্রয়যায় বনরযাপত্তযা স� মলূক্যাকে আকে েযা বনবচিে েরকে সমবন্বে আবপল স� 
এেটি গুরুত্বপূরকি সুক�যাে প্রদযান েকর েযা ি্যাখ্যা েকরযা।

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড, এেীেৃে আকিদনগুকলযাকে সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার 
সিযাবয়েযা, মখু্ ডকুকমন্ ও মলূ বিেয়গুকলযা বচবনিে েকর উপস্যাপন েরুন:

মখু্ নবরসমিূ:

 y 2014 সেৌশলেে প্রবেবক্রয়যা পবরেল্পনযা - বনকদকিশনযা 
 y 2014 সেৌশলেে প্রবেবক্রয়যা পবরেল্পনযা – সটীে সটমকলেট 

 y বনরযাপত্তযা ক্যাস্যার গুবলর সমবন্বে আবপকলর বনকদকি বশেযা সনযাট
 y 2015 সযাকলর েন্ সেৌশলেে উত্তরদযাকনর পবরেল্পনযার সিযাবয়েযা

প্র্যান পকয়ন্গুবল:

 y ক্যাস্যার পবরেল্পনযা মক্্ SRP িকি, সীমযাকরখযা, পবরেল্পনযা, েন্ সুরক্যা মলূ্যারযায়.

 y ক্যাস্যাকরর অিংশীদযারেকরর SRP পবরেল্পনযা শুরু িওয়যার সরকে সুরক্যার 
মলূ্যারযােরকরর পবরভযােযার সক্করি এেমে িওয়যা আিশ্ে।

মকন রযাখকিন: েযাবলেযািদ্ বনকদকি বশেযা অনলযাইকন www.unocha.org/cap/resources/
policy-guidance এ পযাওয়যা �যাকি

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন এিিং এই সেযাষ্ীগুবলকে এেবরিে আপীকলর 
নবরর সরকে উদৃ্বে বদন। ি্যাখ্যা েরুন স� অন্যান্ সদকশর সপ্রযারিযামগুবল বেভযাকি 
মলূক্যাকের সুরক্যাকে সমবন্বে আবপকলর নবরগুবলকে সিং�ুতি েকরকে এগুবল িল েযার 
উদযািরর।

 y সিষাষ্ীগুশলকে উদযািররগুবল প�কিযাকলযাচনযা েরযার েন্ এিিং েযাকদর সেযাষ্ীর মক্্ 
আকলযাচনযার েরযার েন্ বনকদকিশ বদন:

 y বেভযাকি মলূক্যাকের বনরযাপত্তযাকে েযাকদর অনেুকঙ্গ সমবন্বে আপীকলর নবরর মক্্ 
অন্তভুকি তি েরযা িয়

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y েযারযা মলূ্যারযার সুরক্যা পরিেমী পকরর এেরিীেৃে আকিদন প্রবক্রয়যার মক্্ অন্তভুকি তি 
েরযা িকয়কে েযা বনবচিে েরযার েন্ েযারযা েী পদকক্প বনকে পযাকর

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর ্যারনযার পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযা েরুন ও পরিেমীকে সেযাকনযা প্রনে রযােকল 
েযার েন্ সময় বদন।

PPT স্যাইড

সিংস্যান 18: 
সমবন্বে আবপকলর 
নবরর বন�কিযাস 
(পৃষ্যা 221)

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন:

 Î ইন্যার-ক্যাস্যার এিিং ই্রিযা-ক্যাস্যার সমন্বয় সুরক্যার মলূক্যােকে সিেের েরযার 
েন্ েটিল৷

 Î সক্রি সুরক্যার ক্যাস্যাকরর মলূ ্যারযার সুরক্যায় অন্যান্ ক্যাস্যারগুবলকে সমরকিকনর সক্করি 
এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা রকয়কে; এটি ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব �যা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা 
বনবচিে েরকে সনেৃত্ব সদয়।

 Î এেবরিে আপীল প্রবক্রয়যা সুরক্যার স� মযানবিে সযািযা সদওয়যায় মলূ্যারযােরর েরযা িকছি 
েযা বনবচিে েরযার এেটি গুরুত্বপূরকি সুক�যাে প্রদযান েকর।

PPT স্যাইড 
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সহষায়েষােষারীর সনষাে
দষাশয়ত্ব ও শরিয়ষােলষাপগুকলষা

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

সরিইনস্বমকিিং সসশকনর মযা্্কম বনম্নবলবখে অবভকনেযাকদর বচবনিে েরযা উবচে:

 y সম্প্রদযায়
 y নযােবরে সমযাকের েমমী ও CBOের 

 y মযানবিে সম্প্রদযায় (এনবেও সমিূ, সরড ক্রস এিিং সরড বক্রকসন্, ইউএন েমমী)
 y বিভযােীয় েমমী ও সেযাঅবডকি কনশকনর িবড
 y সুরক্যা েমমী ও সেযাঅবডকি কনশকনর িবড
 y মযানবিে সমন্বয়েযারী ও মযানবিে সদকশর দল 

 y সিকিস্তকর সরেযারী সিক�যাবেেযা 
মকন রযাখকিন স�খযাকন ক্যাস্যারগুকলযা সবক্রয় িকয়কে সসখযাকন বনম্নবলবখে বিেয়গুকলযাও শনযাতি েরযা প্রকয়যােন: 

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার
 y সক্করির সুরক্যা ক্যাস্যার
 y ক্যাস্যাকরর সনেৃ-সিংস্যা 
 y সি সক্করির ক্যাস্যাকরর সদস্ের
 y UN OCHA 

 y ইন্যার-ক্যাস্যার সমন্বকয়র স�যারযাম (সেৌশলেে স্তকর, ইন্যার-ক্যাস্যার সমন্বয় এইচবসটি-র ম্্ বদকয় এইচবস দ্যারযা চযাবলে এিিং 
ক্যাস্যার সমন্বয়েযারীকদর দ্যারযা েযা�কিেযাবরেযার স্তকর ওবসএইচএ দ্যারযা সমবরকিে)

দযাবয়কত্বর এলযােযার সকঙ্গ সমন্বকয়র গুরুকত্বর বদকে সুবনবদকিটে মকনযাক�যাে আেেকির েরুন:

দষাশয়কত্বর পশরসর 

শশশু সরুক্ষা

েরুবর অিস্যায় বশশু সুরক্যা িলকে সিযা�যায় েরুবর অিস্যায় বশশুকদর বিরুকদ্ িওয়যা বন�কিযােন, অিকিলযা, সশযাের ও বিিংসযার প্রবেকরযা্ 
এিিং প্রবেবক্রয়যা। েরুরী অিস্যার সিংজ্যা িল, 'এেটি অিস্যা স�খযাকন বশশুকদর েীিন, শযারীবরে এিিং মযানবসে সুস্েযা, িযা বিেযাশ সশস্ত্র 
সিংেযাে, বিপ�কিয় অরিযা সযামযাবেে িযা আইনেে শঙৃ্খলযা সভকঙ পিযার েযারকর বিপন্ন িয়, এিিং স�খযাকন সমস্যার পবরমযার স্যানীয় সমযােযাবিলযার 
ক্মেযাকে েযাবিকয় �যায় িযা েযার পকক্ অপ্রেুল িয়'। 

েরুরী অিস্যার সময় বশশুকদর সুরক্যা স্যািযাল সপ্রযাকটেশন ক্যাস্যাকরর মক্্ দযাবয়ত্বশীলেযা এেটি এলযােযা (AoR) �যা বশশু সুরক্যা ওয়যাবেকি িং 
গ্রুপ (CPWG) এর মযা্্কম সযািযা�্ েরযা িয়। চযাইর্ সপ্রযাকটেশন AoR (Child Protection AoR) এর েন্ মকনযানীে সেন্দবিন্দ ুসিংস্যা 
িওয়যায় ইউবনকস� (UNICEF) CPWG এর সমন্বয় েকর রযাকে এিিং েযারযা সশে অিলম্বনও প্রদযান েকর।

শলঙ্গ-শভশতিে সশহংসেষা

স্যািযাল সপ্রযাকটেশন ক্যাস্যাকরর মক্্, বলঙ্গ-বভবত্তে সবিিংসেযা (বেবিবভ) এর দযায়িদ্েযার অিংশটি রযাষ্ট্রসিংকের বশশু েিবিল (ইউবনকস�) 
এিিং রযাষ্ট্রসিংকের েনসিংখ্যা �যান্ড (ইউএনএ�বপএ) দ্যারযা সিক�যাবেেযায় েঠিে িয় �যারযা বিশ্বি্যাপী মকনযানীে স�যােযাল পকয়ন্ একেবসিকে 
স্তর, এিিং সশে সরযাপর প্রদযানেযারী।

এেেন ি্বতির ইছিযার বিরুকদ্ েরযা সেযাকনযা ক্বেেযারে েযাে স�টি পুরুে ও নযারীর মক্্ আকরযাবপে সযামযাবেে তিেম্ বভবত্তে – সসটিকে 
িরকিনযা েরযার েন্ বলঙ্গ-বভবত্তে সবিিংসেযা (বেবভবি) শব্দটি ি্িিযার েরযা িয়। �বদও পুরুে ও সেকলকমকয়কদর সিবশর ভযােই সযারযা বিকশ্ব 
GBV (বিকশে েকর স�ৌন সবিিংসেযার বশেযার) / সিকঁচ রযােকে পযাকর, েকি GBV-এর েভকি িেী মবিলযাকদর এিিং সমকয়কদর উপর বেকনর প্রভযাি 
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সিবশ। েীিনচক্র েকুি বেবভবি-র উদযািররগুবলর মক্্ আকে (বেন্তু একেই সীমযািদ্ নয়): বলঙ্গ-বনিকিযাচনী েভকি পযাে, খযাদ্ ও পবরকেিযায় 
অ্যাকক্সকসর তিেম্, স�ৌন সশযাের ও বনরিি, এর মক্্ আকে পযাচযার, িযাল্ বিিযাি, নযারীর স�ৌনযাঙ্গ সেদন/েযাটযা, স�ৌন বনরিি, পর/ির পর নযা 
সদওয়যার েন্ অে্যাচযার, অসম্যান, েযািকি স্্ িযা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সযাকর সবিিংসেযা, পযাবরিযাবরে অব্েযার িযা সম্পবত্ত সরকে িবঞ্চে েরযা, এিিং 
িয়স্ককদর উপর অে্যাচযার।

বষাসস্ষান, জশম এবং সম্পশতি

িয় সিংেেকি িযা দকু�কিযাকের দ্যারযা চযাবলে িকয়, প্রকে্ে েনবিেের সিংেকটর মক্্ িযাসস্যান, েবম ও সম্পবত্ত (এইচএলবপ) সম্পবেকি ে সমস্যাগুবল 
মযারযাচযািযা বদকয় ওকঠ।

িযাউবেিং, ল্যান্ড এিিং সম্পবত্তর দযাবয়কত্বর সক্রিটি (HLP AoR) 2007 সযাকল তেবর িকয়বেল। মকনযানীে HLP সেন্দবিন্দ ুসিংস্যা িওয়যায় UN 
মযানি েনিসবে েমকিসূবচ (UNHABITAT) বিশ্ব েকুি HLP AoR এর সমন্বয় েকর রযাকে, �যা এে বিসৃ্তে পবরসকরর েমমীকদর এেরি েকর।

মষাইন অ্ষােশষান 

েরুরী অিস্যায় মযাইন অ্যােশযান েযা�কিেলযাপ ক্বেরিস্ত মযানেুকদর েযাকদর প্রযাে্বিে েীিন �যাপন েরযার এিিং ভয়িীনভযাকি চলযাক�রযা েরযা 
সম্ি েকরকে, েনবিেের একেবসিগুবলর েযাে সিযায়েযা প্রদযান েরযা এিিং শযাবন্তরক্েকদর েযাে টিল সদওয়যা৷ এটি অপবরিযা�কি স� মযাইন 
অ্যােশযান সযামবরিে েনবিেের প্রবেবক্রয়যায় সমূ্পরকিভযাকি সিংিে৷ UNMAS েমকিেযাকডের উপর বিশ্বি্যাপী সনেৃত্ব এিিং দযাবয়কত্বর সক্করির 
সচয়যার।  বিশ্বি্যাপী পরপ্রদশকিে বিকসকি UNMAS সশে অিলম্বনও প্রদযান েকর

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

সুরক্যাকে মলূক্যাকে আনযার েযােটি প্রসঙ্গক্রকম পূিকিিেমী এেীেৃে আকিদকনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে েযা�কিের িকয়কে বেনযা িযা েে ভযাল েযা�কিের 
িকয়কে েযা অিংশরিিরেযারীরযা নযাও েযানকে পযাকর। �বদ এটিই েটনযা িয় েযািকল ওনযাকদর পরিেমী প্রনেকে �যাওয়যার েন্ িলনু৷ �বদও, 
পবরেবল্পে েমকিসূবচকে, সশে সমবন্বে আপীকলর প্রবক্রয়যায় মলূক্যাকের বনরযাপত্তযাকে েেটযা অন্তভকি তি েরযা িকয়কে েযা অিংশরিিরেযারীকদর 
েযানযাকে আপনযাকে প্রস্তুে রযােকে িকি। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

্যাররযাগুবলকে অন্তভুকি তি েরযা স�কে পযাকর: 

 y সক্রি পবরেল্পনযায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অন্তভুকি বতির েন্ সওয়যাল েরযা
 y সক্করির ক্যাস্যার িযা সমন্বয় পদ্বেগুবলর সকঙ্গ েযারযা েীভযাকি সুরক্যাকে মলূ্যারযায় আনকে চযাইকেন েযার আকলযাচনযা 
 y এেটি মলূ্যারযার পবরেল্পনযা বিেযাশ েরকে সসক্টর ক্যাস্যাকরর সযাকর েযাে েরযার েন্ সুরক্যা ক্যাস্যাকরর অনকুরযা্ 
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সসশন 4: সমষাশপ্ত ও মলূ্ষায়ন
সসশকনর পশরেল্পনষা
সসশকনর লক্্: সমযাবতি এিিং মলূ্যায়ন িল অিংশরিিরেযারীকদর প্রবশক্করর সময় েযারযা বে বশকখকে েযা স্মরর েরযা। সসই সযাকর এটি সেযাকসকির 
সশকে সিযায়েযােযারীকে অনমুবে সদয় অিংশরিিরেযারীকদর অবভনন্দন েযানযাকনযার এিিং েযাকদর মেযামে েযানযাকনযার সুক�যাে সদয়৷

সসশকনর তদর্য্: 30 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: সলেনযাবর / মলূ্যায়ন

সংস্ষানগুকলষা: সিংস্যান 22: প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্করর সমীক্যা (পৃষ্যা 226), সিংস্যান 23: পযাঠ্ক্রকমর মলূ্যায়ন (পৃষ্যা 228), PPT স্যাইড: 
সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

20 বমবনট শনষাতিেৃে সরুক্ষার সমস্ষাগুকলষা শফকর সদখষা 

 y অংশরিহেেষারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� প্রবশক্করর শুরুকে েযারযা এই সুরক্যা প্রকেকক্টর 
এেটি উদযািরর প্রদযান েকরকে �যা েযারযা এই প্রসকঙ্গ অবভজ্েযা লযাভ েকরকে।

মকন রযাখকিন: এই সমস্যাগুবল এখনও A5 েযাকডকি র ওয়যাকল রযােযা উবচে।
 y অংশরিহেেষারীকদর প্রবশক্করর সময় খুি সিবশ েরযািযােকি যা িলযার সুক�যাে িয়বন 
এমন স� েযারুর সকঙ্গ েটুি িযাঁ্কে িলনু।

 y জটুিকে েষাজ েরযা অিংশরিিরেযারীকদর প্রবশক্করর শুরুকে বচবনিে েরযা িকয়কে এমন 
সমস্যাগুবলর স� সেযাকনযা এেটি সিকে বনকে এিিং প্রবশক্কর েযারযা েী বশকখকে েযার উপর বভবত্ত 
েকর সমস্যাবভবত্তে প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে দটুি পদকক্কপর সুপযাবরশ েরকে িলনু। 

মকন রযাখকিন: স�খযাকন সম্যাি্ সেযািযাগুবল বিবভন্ন সমস্যা িযােযাই েকর বনকে পযাকর বেন্তু 
বেেু ওভযারল্যাপ রযােকল েযা সেযান ি্যাপযার নযা।

 y সলেনষাশরকে েযাকদর েযা�কিক্রমগুবলর প্রস্তযাি েরযার েন্ �ুেলকদর আমন্ত্রর েরুন৷ 

10 বমবনট সমষাশপ্ত

 y শশক্কের উদেীটে �লযা�লটি পুনরযায় সদখুন:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 
 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও 
স্বীেৃবে বদন এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম ও সদকশর সভেকরর ক্যাস্যার সনেৃত্ব সি 
অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y সমবন্বে েিবিল সেযােযাকনর প্রবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরর সুবনবচিে েরকে িযাস্তি 
পদকক্প বন ক্িযারর েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর েযারযা বশক্যার �লযা�লগুবল েেটযা পূরর েরকে সপকরকে িকল সিযা্ 
েরকে েযা পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন। বেজ্যাসযা েরুন স� েযারযা এখন প্রবশক্র সনওয়যার �কল 
সেযাকনযা িযাস্তি ি্িস্যা বনকে পযারকি বেনযা।

 y অংশরিহেেষারীকদর সযাকর প্রযাে / সপযাস্ প্রবশক্র েবরপ এিিং সেযাসকি মলূ্যায়ন ি্যান্ডআউটগুবল 
প্রদযান েরুন এিিং েযাকদরকে েযাকদর সমূ্পরকি েরযার েন্ সময় বনকে িলনু।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর সমকয়র েন্ ্ন্িযাদ েযানযান।

PPT স্যাইড 

সিংস্যান 22: 
প্রযাে-/পরিেমী-
প্রবশক্করর 
সমীক্যা  
(পৃষ্যা 226)

সিংস্যান 23: 
পযাঠ্ক্রকমর 
মলূ্যায়ন  
(পৃষ্যা 228)
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সহষায়েষােষারীর সনষাে
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

প্রশশক্কের আকির ও পকরর সমীক্ষার জন্ শনকদ্য শশেষা সনষাে

প্রযাে- ও পরিেমী- সমীক্যা সম্পন্ন িওয়যার পর সসগুবল সিংরিি েরুন এিিং পরিেমীেযাকলর সর�যাকরকসির েন্ �যাইলিন্দী েরুন। ইছিযা িকল, 
আপবন জ্যান এিিং সিযা�যার পবরিেকি কনর এেটি পবরমযারেে পবরমযাপ বদকয় আপবন সযাকভকি গুবলর সস্কযার েরকে পযাকরন। বনম্নবলবখেটি সসই 
সস্কযাবরিংকয়র েন্ এেটি সিযাবয়েযা সরিরযাি েকর েকি এটির প্রবশক্করর দকলর বিচক্রেযা আিশ্েও িকট।

1  সুরক্যাকে মলূ ্যারযায় আনযা িলকে েী সিযা�যায় এিিং আপনযার সপ্রযারিযাম / প্রেল্প এিিং বনকের দযায়িদ্েযার অরকি েী?

এই প্রনেটি দটুি পকয়কন্র মলূ্: এেটি মলূ্যারযার সুরক্যার এেটি শবতিশযালী সিংজ্যা �যা GPC সিংজ্যা/এে ি্বতির বনেস্ব সপ্রযারিযাম এিিং 
দযাবয়কত্বর সিংজ্যা প্রকয়যাকের েন্। 

2  আপবন মলূ্যারযার সুরক্যা েী মলূ উপযাদযান বেেু মকন েকরন?

এই প্রনে পযাঁচ পকয়ন্ মলূ্িযান। চযারটি প্রযাসবঙ্গে উপযাদযান েযাবলেযািদ্ েরযার েন্ এেটি পকয়ন্ �যাকে এগুকলযা অন্তভুকি তি রযােকে 
পযাকর: বনরযাপত্তযা, সম্যান, ক্বে েরযা এিযাকনযা, অরকিপূরকি অ্যাকক্সস, দযাবয়ত্ব. অিংশরিির, মযানি অব্েযার লঙ্ঘকনর প্রবে বনরযাপদ উত্তর, 
স�ৌন বনপীিন ও আপবত্তেনে ি্িিযার সরকে সুরক্যা। পঞ্চম পকয়ন্টি িল উপযাদযানগুকলযার সুবিস্তযার েভযার েরযা (স�মন শু্ুমযারি 
বনরযাপত্তযার উপযাদযানগুকলযাকেই নের সদওয়যা নয়)।

3  সমরি সপ্রযাকেক্ট সযাইকেকল মলূক্যাকের সুরক্যার মখু্ উপযাদযানগুবলকে আপবন আপনযার িস্তকক্পকে বেভযাকি প্রকয়যাে েরকিন েযার 
চযার (4)টি িযাস্তি উদযািরর বদন – প্রকে্ে মখু্ উপযাদযাকনর েন্ এেটি উদযািরর।

এই প্রনে আট পকয়ন্ (সম্যাি্ 2 প্রবে উদযািরর) মলূ্

4  সে্ িযা বমর্যা বিিবৃে।

এই প্রনে মলূ্ 5 পকয়ন্ (প্রবেটি বিিবৃে েন্ এে)। মকন রযাখকিন সিেয়টি বিিবৃে বমর্যা। 
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ইকয়কলষা মশিউল: 
সরুক্ষাকে মলূ 
স্ষাকে আনষার 
অনশুীলন
সময়: 1 বদন

লক্্ অশিকয়ন্স: সুরক্যা ও অসুরক্যা েমমীরযা �যারযা ব�কর্ েমকিরে িযা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে েযা�কিের 
েরযার সক্করি ব�কর্ সমরকিন েরকে

মশিউকলর লক্্: এই মবডউকলর মলূ্যারযার সুরক্যা এেটি সমৌবলে প্রিেকি ন প্রদযান েরযার লকক্্ েযাে 
েকর। এটি মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ সেযাট েযা�কিেলযাকপর ম্্ বদকয় উপলধি বেেু সরঞ্যাম ও সম্পদ 
ি্িিযার েকর অনশুীলকনর সুক�যােও সদয়৷ এটি অসুরবক্ে নযায়েকদর েন্ উপ�ুতি �যার মলূক্যাকের 
সুরক্যা সরকে সসক্টর েমকিসূবচকে �যাওয়যার েন্ �রযা�র সমরকিকনর প্রকয়যােন৷ �বদও, বনরযাপত্তযার সযাকর 
�ুতি নযা রযােযা েমমীরযা �যাকদর সুরক্যার বিেকয় খুি েম জ্যান িযা অবভজ্েযা আকে এিিং �যাকদর আকরযা 
ি্যাপে সক্মেযা-েঠন প্রকয়যােন েযাকদর েন্ এটি উপ�ুতি নয়।
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মশিউকলর শনকদ্য শমলূে 
লক্্

এই মবডউল িকি:

 y মযানবিে সপ্রবক্কে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং িেকি মযান েযাকের 
সক্করি এটির প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে আকলযাচনযা েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল 
দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন

 y এেটি সসক্টকরর সপ্রযারিযাকমর মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং প�কিযাকলযাচনযা প�কিযাকয়র সিকিরি মলূক্যাকের 
সুরক্যা সম্পবেকি ে দঢ়ৃ ি্িস্যা েঠন েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যাকে সিযায়েযা েরযার েন্ বিশ্বি্যাপী এিিং সদকশ উপলধি সরঞ্যাম এিিং 
সিংস্যানগুবল িযাইলযাইট েরুন এিিং েযাকদর েদর এিিং উপক�যাবেেযা প্রদশকিন েরুন 

শশক্কের ফলষাফল এই মবডউল পর অিংশরিিরেযারীকদর �যা �যা েরকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে 
বদন এিিং অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান মযানবিে েযা�কিেলযাকপর েন্ প্রযাসবঙ্গে অভ্যাকসর 
িযাস্তি উদযািরর বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং বক্রয়যােলযাপগুবল 
সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর

মশিউকলর রূপকরখষা 
এবং প্রস্ষাশবে সময়সীমষা

09:00 – 09:50  সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেন?

09:50 – 10:30  সুরক্যার মলূ্যারযােরর েী?

10:30 – 10:50  চযা বিরবে

10:50 – 12:30  সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল 

12:30 – 13:30 ম্্যানিকভযাে

13:30 – 14:40  েযাকের মক্্ সুরক্যার মলূ্যারযােরর: 
  মলূ্যায়ন এিিং বিকলেের 

14:40 – 15:00  চযা বিরবে 

15:00 – 16:30  েযাকের মক্্ সুরক্যার মলূ্যারযােরর: 
  প্রেকল্পর নেশযা, নেরদযাবর ও মলূ্যায়ন

16:30 – 17:30 সমযাবতি ও মলূ্যায়ন
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সসশন 1: সেন মলূধষারষার সরুক্ষা?

সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি ওয়যােকি শকপর লক্্গুবল উপস্যাপন েকর এিিং অিংশরিিরেযারীকদরকে একে অপকরর সযাকর সযামযান্ পবরদশকিন এিিং 
বশখকে সুক�যাে প্রদযান েকর। প্রবশক্র মলূ্যারযার গুরুত্বপূরকি বেনযা এিিং অিংশরিিরেযারীরযা েযাকদর বনবদকিটে প্রসকঙ্গ এর প্রযাসবঙ্গেেযার প্রবে�বলে 
েরযার েন্ উতসযাি প্রদযাকনর েযারকরই প্রবশক্করর প্রস্তুবের সময়ও সমযাকলযাচনযামলূে। এটির উকদেশ্ মকনযাভযািকে প্রভযাবিে েরযা এিিং 
েযানযাকনযা, প্রবশক্করর েন্ “িযাচনভঙ্গী” সসট েরযা এিিং প্রবশক্করর মলূ্ বিসযাকি অিংশরিিরেযারীকদর প্রকরযাবচে েরযা৷

সসশকনর তদর্য্: 50 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: সলেনযাবর আকলযাচনযা / সেযািিদ্ উপস্যাপনযা ও অনশুীলন

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y অিংশরিিরেযারী এিিং সিযায়েযােযারীকদর মক্্ পবরচয় েরযাকনযার ি্িস্যা েরুন

 y প্রবশক্করর বদনটির লক্্ িযাইলযাইট েরুন

 y সমস্ত মযানিবিতেেী নযায়েকদর েন্ মলূক্যাকের সুরক্যার গুরুত্বকে আকলযাবেে েরুন 
এিিং গুরুত্ব আকরযাপ েরুন

 y বনবদকিটে সপ্রবক্কে ও েযাকের সক্করি েযার প্রভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা প্রবে�বলে 
েরকে উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে 
বদন এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম ও সদকশর সভেকরর ক্যাস্যার সনেৃত্ব সি অন্কদর েযাকে 
এটির প্রচযার েরুন

 y স� মযানিযাব্েযার সুরক্যা সমস্ত মযানবিে অবভকনেযা দযাবয়ত্ব আকে স্বীেৃবে

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î সেল মযানবিে েমমীর সুরক্যার মলূ্যারযােরকর এেটি ভূবমেযা রকয়কে।

 Î সুরক্যা েমমীকদর মলূ্যারযােরকরর দ্যারযা মযানেুকে বনরযাপকদ েযাকদর অব্েযার ও মযানবিে 
পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযাকর ও েযা উপকভযাকে সিযায়েযা েরকে পযাকর।

প্রস্তুশে  y সসশন শুরু িওয়যার আকে িযাইবের সেকলটির েবি এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড রযাখযা িকয়কে িযা 
প্রবশক্র েকক্ সেযানও েযায়েযায় সুস্টেভযাকি সদখযাকনযা িকয়কে।

 y উপলধি িকল স্যানীয়ভযাকি উপ�ুতি বিেকল্পর েবিটি ি্িিযার েরুন।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 22: প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্করর সমীক্যা (পৃষ্যা 226)

সিংস্যান 1: িযাইবের এেটি সেকলর েবি (পৃষ্যা 156)

PPT স্যাইড: মবডউল বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ 
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট স্ষািেম এবং ভূশমেষা

 y শনকজকে এিিং প্রবশক্র টিকমর পবরচয় েরযান৷

 y সর সেষানও িযাউসবেবপিং পকয়ন্ সম্পকেকি  ের্ বদন: প্রবেবক্রয়যা েন্ িযাররুকম / চযা বিরবে / 
েরুরী প্রস্যান / স�যােযাক�যাে পকয়ন্।

 y সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই মবডউল িকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন 
ও স্বীেৃবে বদন এিিং অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান মযানবিে েযা�কিেলযাকপর েন্ প্রযাসবঙ্গে 
অভ্যাকসর িযাস্তি উদযািরর বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং 
বক্রয়যােলযাপগুবল সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর

 y অংশরিহেেষারীকদর প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্র সমীক্যা সমূ্পরকি েরকে িলনু। প্রবশক্করর সময় 
েী সশখযাকনযা িকছি েযা রে্যাে েরযা অিংশরিিরেযারী ও প্রবশক্েকদর েন্ স� সুবি্যােনে েযা 
ি্যাখ্যা েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর বনকেকদর পবরচয় বদকে িলনু: েযাকদর নযাম এিিং েযারযা স� সিংস্যার সকঙ্গ 
েযাে েরকে।

PPT স্যাইড 

সিংস্যান 22: 
প্রযাে-/পরিেমী-
প্রবশক্করর 
সমীক্যা 
(পৃষ্যা 226)

15 বমবনট সেন মলূধষারষার সরুক্ষা?

 y ব্ষাখ্ষা েরুন সর আমরযা সেকল সেন এই প্রবশক্কর একসবে, এিিং মলূক্যাকের সুরক্যা গুরুত্বপূরকি 
সেন েযা অকন্বের েরযার মযা্্কম এই সসশনটি শুরু িকি। 

 y হষাইশের এেটি সেকল ক্রযাচ ি্িিযার েকর েলপর পযার েরকে এমন এেটি েবি সদখযান। 

 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সেকলটি সেযারযায় �যাকছি মকন িয়? 

উত্তকর �যা অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর: স্যাস্্ সেকন্দ / মযাকেকি কট / েযার িযা বিকে / সু্ককল / টয়কলকট। 
প্রনেটির উকদেশ্ িকলযা মযানবিে সসিযা (স�মন স্বযাস্্, খযাদ্ বনরযাপত্তযা, বশক্যা, WASH) সমযানভযাকি 
সসিযা প্রদযাকনর এেটি দীেকি েযাবলেযা প্রেযাশ েরযা।

 y শনম্নশলশখে েযােক্বনে প্রনেগুবলর েকয়েটি ি্িিযার েকর সেকলটির �যারিযাপর সম্পকেকি  এেটি 
আকলযাচনযার ি্িস্যা েরুন:

 y আপবন বে মকন েকরন স� সস এই পবরকেিযাগুবলকে অরকিিি প্রকিশযাব্েযার সপকয়কে? 
সেন / সেন নযা?

 y েযার েী েী িযা্যার অবভজ্েযা িকে পযাকর এিিং সেন?

 y সস বে ওই পবরকেিযাগুবল ি্িিযার েরযার েন্ বনরযাপদ?

 y আপবন বে মকন েকরন স� এই পবরকেিযার অিস্যান ও প্রকিকশর পর সম্পকেকি  েযার সকঙ্গ 
পরযামশকি েরযা িকয়কে?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

সিংস্যান 1:
িযাইবের 
এেটি সেকলর 
েবি (পৃষ্যা 
156)
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 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� এই পবরকেিযাগুবলর প্রবেটিই এেটি মযানবিে পবরকেিযার সযাকর সম্পবেকি ে 
িকে পযাকর:

 y সশৌচযােযাকর �যাওয়যা = ডযাব্লুএএসএইচ (WASH)

 y সু্কল �যাওয়যা = বশক্যা
 y স্বযাস্্ সেকন্দ �যাওয়যা = স্বযাস্্
 y সযাকর তেবর েরযা িকছি।

 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন সসিযা বলখুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সে সসগুবল সসগুবল বনরযাপকদ অ্যাকক্সস েরকে 
পযাকর বনবচিে েরকে দযায়ী? 

উত্তরগুকলযা প্রযায়শই সেযাকনযা বিকশেীেৃে একেবসি (স�মন ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশনযাল, UNHCR)
সে প্রযায়শই সর�যার েকর। "সঠিে উত্তরটি িল" সমস্ত বেেুর এেটি পবরমযাকপর দযাবয়ত্ব রকয়কে। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y সেকলটির েৃশরেম পযা তেবরর মে বেেু েযা�কিেলযাকপর েন্ স� বিকশেজ্ একেবসির প্রকয়যােন 
িকে পযাকর েযা ি্যাখ্যা েকরযা, বেন্তু সেকলটি স�ন েযাকদর সেল পবরকেিযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর 
েযা বনবচিে েরযা সেল পবরকেিযা প্রদযানেযারীর (স�মন, ওয়যাশ, বশক্যা, স্বযাস্্, ইে্যাবদ) দযাবয়ত্ব।

হুইলকচয়যাকর রযােযা িযাচ্যা (সমযাট বশক্যারমীর 5% এর েম) আকে এমন সেযাকনযা স্যাকন সেযাকনযা এনবেও 
বশক্যা পবরকেিযা প্রদযান েরকে, এমন এেটি উদযািরর বদন। এই এনবেও সু্ককল উপলধি হুইলকচয়যার 
এিিং সেযাট িযাচ্যার েন্ উপ�ুতি ক্রযাচ আকে বনবচিে েরযা �যাকে �যাকে িযাইবে সরকে সেকল মে 
বশশুকদর সিকে "অ্যাকক্সস" প্রদযান সসিযা বদকে পযাকর। েযারযা বনবচিে েকরকে স�, ল্যাবরেনগুবল 
অক্ম ি্বতিকদর েন্ অ্যাকক্সসক�যাে্ বেল এিিং স্লটি সমেল বেল এিিং নবুি েযািযা।

মকন রযাখকিন: সম্ি িকল প্রবশক্করর সময় এেটি উদযািরর ি্িিযার েরুন।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� আকের উদযািররটি মলূক্যাকের সুরক্যার এেটি উদযািরর। সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সমস্ত সবক্রয় ি্বতির দযাবয়ত্ব। েযাকদর েন্ বেেু বিেয় বিকশে 
সিংস্যার সযাকর েযাে েরকে িকে পযাকর (উদযািররস্বরূপ প্রকস্টিে এর বি্যান), েকি েযারযা েযাকদর 
পবরকেিযার বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযার অরকিপূরকি অ্যাকক্সস বনবচিে েরযার েন্ দযায়ী।

 

25 বমবনট সেন আপনষার েনকেসেে গুরুত্বপেূ্য মলূধষারষার সরুক্ষা?

 y অংশরিহেেষারীকদর েটুিকে ভযাে িকয় স�কে িলনু। এই প্রসকঙ্গ েটুিকদর সক্করির েমকিসূবচকে 
েযারযা স� সুরক্যা সমস্যাগুবলর সমু্খীন িকয়কে সসগুবলর িযাস্তি উদযািররগুবলর আকলযাচনযা 
েরকে িলনু।

এেটি উদযািরর সরিরযাি েরুন: খযািযার বিেরর সেন্দ সরকে স�রযার পকর আক্রযান্ত িওয়যা 
ি্বতি ও েযাকদর খযািযাকরর আইকটম চুবর িওয়যা। (সম্ি িকল উদযািররটিকে খযাপ খযাইকয় 
বনকয় সূকরির সকঙ্গ প্রযাসবঙ্গে েকর েুলনু।)

স�খযাকন অিংশরিিরেযারীরযা সেযানও সুরক্যা সমস্যার সরযাসবর অবভজ্েযা নযা রযাকখ, 
েযাকদরকে এেটি েযাব্বিে উদযািরকরর েরযা ভযািনু।

 y জটুিকদর অংশরিহেেষারী প্রবে এেটি েকর উদযািরর এেটি A5 টুেরযা েযাকডকি  মযােকি যার েলম 
বদকয় এমনভযাকি বলখকে িলনু �যাকে সিযাই েযা পিকে পযাকর। উদযািররটি স�খযাকন সম্ি সসখযাকন 
প্রযাসবঙ্গে িকে িকি। 

A5 মযাকপর 
েযাকডকি র টুেকরযা 
ও মযােকি যার 
েলম 
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 y দজুকন এেসযাকর দযাঁবিকয় বনকেকদর পবরবচে (নযাম ও প্রবেষ্যান) েরযার েন্ আমন্ত্রর েযানযান 
এিিং সেযান সসক্টর েমকিসূবচকে েযারযা স� সুরক্যা সমস্যার সম্ুবখন িকয়কে েযার উদযািরর 
সিংবক্তিভযাকি িলকে িলনু৷

মকন রযাখকিন: এেটি প্রযাচীর উপর সি উদযািরর আপ লযাঠি এিিং সম্ি প্রবশক্র এিিং প্রবশক্র 
সমযাবতি অব্কিশন উদযািরর বিসযাকি ি্িিযার েরযা প্রবশক্র েকুি েযাকদর সেকি। 

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর উদযািররগুকলযার েন্ ্ন্িযাদ েযানযান। ি্যাখ্যা েরুন 
স� আমরযা সসসিগুবল এখনই সমযা্যান েরি নযা বেন্তু প্রবশক্করর সময় আমরযা সসগুবল 
উকলেখ েরি। 

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 Î সেল মযানবিে েমমীর সুরক্যার মলূ্যারযােরকর এেটি ভূবমেযা রকয়কে।

 Î সুরক্যা েমমীকদর মলূ্যারযােরকরর দ্যারযা মযানেুকে বনরযাপকদ েযাকদর অব্েযার ও মযানবিে 
পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযাকর ও েযা উপকভযাকে সিযায়েযা েরকে পযাকর।

PPT স্যাইড 

সহষায়েষােষারীর সনষাে

সেন মলূধষারষার সরুক্ষা?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

্যারযািযাবিে প্রনেগুবলর মযা্্কম অিংশরিিরেযারীরযা অিংশরিিনেযারীকদর উকদেশ্ মলূ্যারযার সুরক্যার মলূ উপযাদযানসমিূকে বেেুটযা েুকল ্রযা: 
বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযা, অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, েিযািবদবিেযা, অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন। 

 y অ্যাকক্সসকে অরকিিি েকর েুলকে সিযায়েযা ও পবরকেিযাকে আিবশ্েভযাকি িকে িকি:

a  প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 

b  প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c  বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d  েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷
e  শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f  সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্ 

 y িযাইবের সেকলটিরর সক্করি, সুরবক্ে এিিং সিে নযােযাল এিিং শযারীবরেভযাকি অব্েম্ িওয়যার সক্করি েযার অ্যাকক্সস স্টেভযাকি সীমযািদ্ 
িকয় �যায়৷

 y সেকলটি বনরযাপকদ পবরকেিযাগুকলযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর নযা এই ের্টি পরযামশকি সদয় স� সস উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর পদ 
শনযাতি েরযার প্রবক্রয়যায় সিংবলেটে নযাও রযােকে পযাকর। শনযাতিেযারী উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর রুটগুকলযার।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

এই প্রনেটির উকদেশ্ িল অিংশরিিরেযারীরযা সনযাতি েরযার েন্ স� সমস্ত সেকলকমকয়কে বনবচিে েরযার েন্ সমস্ত মযানবিে অবভকনেযাকদর 
ভূবমেযা রকয়কে:

a  অিস্যান ও পবরকেিযায় প্রকিশসযা্্েযার পর সম্পকেকি  পরযামশকি েরযা িকয়কে
b  বনরযাপকদ পবরকেিযা প্রযাতি েরকে সক্ম
c  সম্যাকনর সযাকর ের্

স্বীেযার েরুন স� সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেিল মযানবিে েযাকের েমমীিকৃন্দর ভূবমেযা নয়, একে স্যানীয় ও েযােীয় সরেযাকরর প্রযারবমে 
দযাবয়ত্ব রকয়কে। �বদও, েযাকদর বনেস্ব েমকিসূবচর প্রসকঙ্গ, ওয়যাশ, আশ্রয়, বশবির পবরচযালনযা, েমমী ইে্যাবদর ভূবমেযা েেটযা গুরুত্বপূরকি িকে 
পযাকর েযা স্বীেযার েরকে িকি।
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সসশন 2: সরুক্ষাকে মলূ ধষারষায় 
আনষা বলকে েী সবষাঝষায়?
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই অব্কিশকন অিংশরিিরেযারীরযা GPC বরিক�র মলূ্যারযার প্র্যান প্রিযাকির ্যাররযার প্রিেকি ন েকর। সসশন বনবদকিটে প্রেকমের 
প্রকেকক্টর মযা্্কম GPC সিংজ্যাটি অনসুধেযান েকর, সক্রি-বভবত্তে প্রকেকক্টর মলূক্যাকে আনযার উদযািরর। 

সসশকনর তদর্য্: 40 বমবনট 

সসশকনর প্রেষার: সেযাট সেযাষ্ীকে েযাে / ইন্্যার ্�যাবক্টভ অনশুীলন / সলেনযাবর আকলষাচনষা

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y ‘মলূক্যাে’ এর িিৃত্তর ্যাররযাটির ভূবমেযা এিিং ি্যাখ্যা

 y মলূক্যাকের সুরক্যা বেবপবস সিংজ্যাটি ি্যাখ্যা েরুন 

 y সক্রি সরকে �রযা�র উদযািরকরর সযাকর এই সিংজ্যাটি আকলযাবেে েরুন 

 y বে মলূ্যারযার সুরক্যা আকে এিিং এই সরকে আসযা অনশুীলকনর এিিং দযাবয়ত্ব নযা িয় 
শবতিশযালী েরযা 

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান মযানবিে েযা�কিেলযাকপর েন্ প্রযাসবঙ্গে অভ্যাকসর 
িযাস্তি উদযািরর বদন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযাকে সুরক্যার নীবেগুকলযা েযা�কিের েরযা 
ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা ও সম্যাকনর প্রচযাকরর প্রবক্রয়যা 
বিসযাকি সিংজ্যাবয়ে েকর

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন শু্ুমযারি আমরযা েী েবর (পর্) েযাকেই নের রযাকখ 
নযা এটি আমরযা েী ভযাকি এটি েবর (প্রবক্রয়যা) সসটিকে নের রযাকখ।

 Î সুরক্যা সমস্ত বিভযাকের মযা্্কম এিিং সপ্রযারিযাম/প্রেকল্পর চকক্রর সমস্ত প�কিযাকয় মলূ স্যাকে 
আনকে িকি।

প্রস্তুশে  y সুরক্যা মলূ্যারযার উদযািরর উদযািরর রুম েযােযােযাবে সপযাটেযার রযাখুন। উদযািরনস্বরূপ, 
সিংস্যান 2 সদখুন (পৃষ্যা 157)।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 2: মলূক্যাকের সুরক্যা্র উদযািররসমিূ (পৃষ্যা 157)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূক্যাকের সুরক্যার বেবপবস সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন: 

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান মযানবিে েযা�কিেলযাকপর েন্ প্রযাসবঙ্গে 
অভ্যাকসর িযাস্তি উদযািরর বদন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

10 বমবনট মলূধষারষার সবষাঝষা

 y অংশরিহেেষারীকদর বেজ্যাসযা েরুন স� েযারযা 'মলূ্যারযােরর' শব্দটির সরকে ি�ুকে

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y শলিপ চষাকে্য  অিংশরিিরেযারীকদর েযাে সরকে ্যারনযাগুবল বলখুন এিিং বনকম্নযাতি মলূ পকয়ন্গুবলকে 
িযাইলযাইট েরুন:

 y মলূক্যাকের সক্করি এটির েন্ বনবদকিটে সসক্টর, েমকিসূবচ অরিযা প্রেল্প েযািযা বনবদকিটে বেেু 
সমস্যার (বলকঙ্গর অসমেযা) সমযা্যান েরযা প্রকয়যােন অরিযা বেেু বনবদকিটে পবররবেকে 
(বলকঙ্গর সমেযা) অিদযান রযাখযা দরেযার৷

 y মলূক্যাকের উকদেশ্ িল উপবস্ে সসক্টর েমকিসূবচ অরিযা প্রেকল্পর (স�মন েন, 
স্বযাস্ি্িস্যা এিিং স্বযাস্্বিব্ প্রেল্প) ইবেিযাচে প্রভযািকে সেযান পবরবস্বেকে সিকিযাব্ে 
েরযা অরিযা সমস্যাকে মলূক্যাকের অন্তভুকি তি েরযা (স�মন বলঙ্গ)৷ 

 y আমরযা বে েবর (সযামরিী) েযার বদকে মলূক্যাে স�যােযাস েকর নযা েযার িদকল আমরযা 
বেভযাকি েবর সসবদকে নের সদয় (পদ্বে)৷ 

বলিপ চযাটকি , আঠযা 
লযােযাকনযা সটপ, 
মযােকি যার সপন
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20 বমবনট সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা

 y অংশরিহেেষারীকদর সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উপযায়গুবল েটুিকে ভযাে িকয় আকলযাচনযা 
েরকে িলনু।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর ্যাররযাগুবল পুকরযাপুবর ভযাে েকর বনকে িলনু। সেযাকনযা পকয়ন্ 
সনযাতি েযা�কিের েরুন স�টি সম্পবেকি ে:েমকিসূবচগুবলকে অন্তভুকি তি সুরক্যা নীবেমযালযা; 
মযানবিে েমকিসূবচ েঠকন বনরযাপত্তযা, ম�কিযাদযা ও অব্েযার; পবরকেিযায় অ্যাকক্সস বনবচিেেরর; 
দযাবয়ত্ব; এিিং অিংশরিির|

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার GPC সিংজ্যাকে উপবস্ে েরুন:

"সুরক্যার নীবে অন্তভুকি তি েরযার প্রবক্রয়যা এিিং মযানবিে সযািযাক�্ অরকিিি প্রকিশযাব্েযার, 
বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা উন্নীে েরযা।"

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা আমরযা েী েবর (েযাে) েযার উপর আকলযােপযাে 
েকর নযা েদপুবর আমরযা েীভযাকি েযােটি েবর (পদ্বে) েযার উপর এিিং �যাকে সপ্রযারিযাম/
সপ্রযাকেক্ট সযাইকেকলর সমস্ত সসক্টর এিিং প�কিযায় েকুি বনরযাপত্তযা মলূক্যাকে রযাকে েযার উপর 
আকলযােপযাে েকর।

 y অংশরিহেেষারীকদর েকরর চযারপযাকশ পযায়চযাবর েরকে ও সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর িযাস্তি 
উদযািররগুবল পিকে এিিং েযাকদর বনেস্ব েযাকের সরকে উদযািরকরর েরযা ভযািকে িলনু।

 y সরুক্ষার মলূ্যারযােরকরর অিংশরিিরেযারীকদর সরকে পযাওয়যা েযাকদর বনকেকদর েযাকের 
উদযািররগুবল প্রেযাশ েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর বেজ্যাসযা েরুন স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সরকে সুরক্যা েমকিসূবচর/
আলযাদযা েকর েরযা সুরক্যার েযাকের ে�যাৎ েেটযা? এই মন্তি্গুবল প্রেযাশ েরুন, স�মন:

– সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সমস্ত পরবিেরিেী েমমীকদর দযাবয়ত্ব স�খযাকন 
সুরক্যার বক্রয়যােলযাপ সুরক্যা বিকশেজ্ দ্যারযা অব্েৃিীে িয়

– সুরক্যামলূে েযাকে সুরক্যার বনবদকিটে উকদেশ্ রকয়কে 

– সুরক্যার েযাে িল এেটি বিকশেকজ্র সক্রি স�খযাকন সপশযাদযার মযানকের বনেস্ব সসট রকয়কে।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা মযানবিে সুরক্যার এেটি অিংশ। এটি সুরক্যার এেটি 
অিংশ �যা সমস্ত েনবিেের অনশুীলনেযারীকদর দযাবয়ত্ব৷ আপনযার প্রযাে্বিে েযাকে সুরক্যাকে 
মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটির সুরক্যা বিকশেকজ্র সমরকিকনর প্রকয়যােন িয় নযা।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

PPT স্যাইড

সিংস্যান 2: 
মলূক্যাকের 
সুরক্যা্র 
উদযািররসমিূ 
(পৃষ্যা 157)

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ 

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন:

 Î বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযাকে সুরক্যার নীবেগুকলযা েযা�কিের 
েরযা ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা ও সম্যাকনর প্রচযাকরর 
প্রবক্রয়যা বিসযাকি সিংজ্যাবয়ে েকর

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন শু্ুমযারি আমরযা েী েবর (পর্) েযাকেই নের 
রযাকখ নযা এটি আমরযা েী ভযাকি এটি েবর (প্রবক্রয়যা) সসটিকে নের রযাকখ।

 Î সুরক্যা সমস্ত বিভযাকের মযা্্কম এিিং সপ্রযারিযাম/প্রেকল্পর চকক্রর সমস্ত প�কিযাকয় মলূ স্যাকে 
আনকে িকি।

PPT স্যাইড
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সহষায়েষােষারীর সনষাে

মলূধষারষার সবষাঝষা 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

আকলযাচনযার পর বনকদকিশনযা েযানযাকনযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদর সেযানও সদকশ প্র্যানমন্ত্রীর সঞ্চযালকনর সেযানও উদযািরর আকে বেনযা েযা 
বেজ্যাসযা েরুন? (উদযািররস্বরূপ, বলঙ্গেে মলূ্যারযােরর, বশশু সুরক্যা)।

বিউম্যাবনট্যাবরয়যান বক্রয়যােলযাকপর মলূ স্যাকে অন্তভুকি বতির পৃরে েকয়েটি প্রেযাকরর মক্্ অন্তভুকি তি রকয়কে:

1  শলঙ্গ শভশতিে মলূক্ষাে েমকিসূবচ প্রবেটি সযাইকেকল নযারী, পুরুে, সেকল ও সমকয়কদর ওপর েযা�কিেলযাকপর প্রভযািগুবল বিকিচনযা 
েকর। বলঙ্গ পবরচয় মলূ স্যাকে বনকয় �যাওয়যার লক্্মযারিযাটি িল �যাকে মবিলযার পযাশযাপযাবশ পুরুেকদর ি্িিযাবরে ও সেৌশলেে 
প্রকয়যােযানীয়েযাগুকলযা স্বীেৃে িয় এিিং পবলবস ও সপ্রযারিযাবমিংকয় প্রবে�বলে িয়। IASC সেন্ডযার মযােকি যার িল এেটি টুল �যা এেটি 
0-3 সস্ককল এেটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান প্রেল্প মবিলযা, সমকয়, সেকল এিিং পুরুেরযা সমযান ভযাকি উপেৃে িকি েযা সুবনবচিে েরযার 
েন্ �করটে পবরেবল্পে েরযা িকয়কে বেনযা, এিিং এই প্রেল্পটি বলঙ্গ সমেযা অেকি ন েরকি বেনযা পবরমযাপ েকর।14

2  শলঙ্গ-শভশতিে অে্ষাচষার (শজশভশব) এেটি ি্পে আন্তেকি যাবেে েনস্বযাস্্ এিিং মযানিযাব্েযার সমস্যা। IASC GBV 
বনকদকি বশেযাটি সমস্ত বিভযাকের বিউম্যাবনট্যাবরয়যান উত্তকর েযাকদর পবরেল্পনযা, প্রকয়যাে, সমম্বয়, নেরদযাবর েরযার সযাকর সযাকর 
সমস্ত বিভযােকে সিযায়েযা েরকে এিিং GBV প্রবেকরযা্ ও প্রশবমে েরকে আিবশ্ে বক্রয়যােলযাপগুকলযার মলূ্যায়ন েকর।15

3  শশশু সরুক্ষাকে মলূক্ষাকে আনষা, ‘...অরিযা বনবচিে েরকে িকি স�ন বশশু সুরক্যার গুরুত্ব েনবিেের েযাক�কির সমস্ত 
বদেকে েযানযাকনযা িয়, বশশু সুরক্যার প্রভযািকে েযাকে সিকিযাব্ে েরযার েন্ সযািযা�্ েরকে িকি �যা সমস্ত েনবিেেররযা েকর 
রযাকেন৷ অন্ভযাকি িলকল, বশশু সুরক্যার মলূক্যাে ‘ক্বে েরকিন নযা’ নীবের সযাকর সম্ে৷ (বশশু সুরক্যায় মযানবিে ি্িস্যা 
রিিকরর ননূ্েম মযান সদখুন)।16 

4  এইচআইশভ এবং এইিস মলূক্ষাকের এেটি প্রবক্রয়যা �যা বিেযাকশর সযাকর সিং�ুতি েমমীকদর এেটি েযা�কিেরী ও দীেকিস্যায়ী 
পদ্বের সযািযাক�্, েযাকদর স্বযাভযাবিে েযাকের মযা্্কম ও েযাকদর েমকিস্কলর মক্্ এডস-এর েযারর ও �লযা�ল সম্বকধে িলকে 
সযািযা�্ েকর...এটি মলূে এেটি প্রবক্রয়যা �যার মযা্্কম এেটি সসক্টর বিকলেের েকর স� এইচআইবভ ও এইডস এখন ও ভবিে্কে 
েীভযাকি প্রভযাি স�লকে পযাকর, এিিং েীভযাকি সসক্টকরর নীবে, বসদ্যান্ত এিিং েযা�কিেলযাপ মিযামযারী ও সসক্টকরর দীেকিকময়যাদী 
উন্নয়নকে প্রভযাবিে েকর েযা বিকিচনযা েকর।17

5  প্রশেবন্ী ব্শতিকদর সষাম্ অজ্য কনর এেটি সেৌশল িল প্রবেিধেেেযার মলূ্যারযােরর। বডকসম্বর 2006 এ অনবুষ্ে প্রবেিধেী 
ি্বতিকদর অব্েযাকরর ওপর সকম্লন (সেনযাকরল অ্যাকসম্বলী বরকেযাবলউশযান 61/106, অ্যাকনক্স I) অন�ুযায়ী সরেযার, আন্তেকি যাবেে 
সিংস্যা, প্রবেিধেীকদর সিংস্যা এিিং অন্যান্ নযােবরে সমযাকের সিংস্যা, সেকল সযাকম্র লকক্্ নেুন উদেকম েযাে েরকে।

6  বিভযাকের বক্রয়যােলযাপগুকলযার মক্্ 'বিউম্যাবনট্যাবরয়যান সসটিংকস মষানশসে স্ষাস্্ এবং মন-সষামষাশজে সহষায়েষার জন্ 
শনকদ্য শশেষা (MHPSS)' বনবদকিটে সযামযাবেে উকদ্ে (সম্যানীয় সেকলর েন্ বনরযাপদ এিিং উপ�ুতি অ্যাকক্সস) সি বনকদকি বশেযা 
অন্তভুকি তি েরুন।18 স�ৌবেে শব্দ 'মযানবসে স্বযাস্্ এিিং মকনযা সযামযাবেে সিযায়েযা' [MHPSS] স� সেযাকনযা ্রকরর স্যানীয় অরিযা 
িযাবি্ে সিযায়েযা �যা মকনযা সযামযাবেে সুস্েযাকে সুরবক্ে িযা প্রচযার েরকে এিিং/অরিযা মযানবসে বিেৃবের প্রবেকরযা্ িযা 
বচবেতসযা েরযার লকক্্ িরকিনযা েরকে ি্িিযার েরযা িয়।19

7  বয়স, শলঙ্গ ও তবশচকরে্র মলূধষারষােরে রষার সংজ্ঞষা UNHCR এইভযাকি বদকয়কে বলঙ্গসযাম্ ও মযানিযাব্েযাকরর প্রবে 
শ্রদ্যা, বিকশে েকর নযারী ও বশশুকদর অব্েযার, উন্নীে েরযার এিিং েযাবেেে, সযামযাবেে িযা ্মমীয় পটভূবম বনবিকিকশকে সেল 
শররযারমীর সুরক্যা িব ক্িে েরযার সেৌশল।20

14 https://www.humanitarianresponse.info/topics/genderসদখুন।

15 http://gbvaor.net/tools-resources/ আইএএসবস বেবিবভ বনকদকি বশেযাগুবলর আপকডকটড সিংস্করর এখনও অনলযাইকন উপলধি নয়। এেিযার উপলধি িকল 
এটি এই সযাইকট সপযাস্ েরযা িকি।

16 http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf.

17 UNAIDS http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-
sectors-and-programmes--guide/19.pdf 

18 http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 

19 মযানবিে পবরকিকশ আইএএসবস, মযানবসে স্বযাস্্ এিিং মকনযাসযামযাবেে সিযায়েযার েন্ (এমএইচবপএসএস) বনকদকি বশেযা, পৃষ্যা 1-2

20 UNHCR (2006a) UNHCR সরঞ্যাম অপযাকরশকন অিংশরিিরমলূে মলূ্যায়কনর েন্। সেকনভযা: UNHCR.

https://www.humanitarianresponse.info/topics/gender
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা সম্বকধে বেেু ্যাররযার অরকি েী:

 y েল, স্বযাস্্ি্িস্যা এিিং স্বযাস্্বিব্র (ওয়যাশ) মে অন্ সক্রিগুবলকে সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y প্রেল্প িকৃত্তর (মলূ্যায়ন, বডেযাইন, বনরীক্র, মলূ্বন ক্িযারর এিিং বশক্র) সমস্ত ্যাকপর সময় সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y মযানেু বনরযাপদ বেনযা েযা বনকয় বচন্তযা েরযা
 y মযানেু অব্েযার সম্পকেকি  সপ্রযারিযাবমিং মক্্ সম্যান েরযা িয় বেনযা সম্পকেকি  বচন্তযা
 y সপ্রযারিযাম ও সপ্রযাকেকক্ট দিুকিলেযা বিকিচনযা েরযা বনবচিেেরর
 y সেল গ্রুকপর অিংশরিির বনবচিেেরর
 y েমকিসূবচ ও প্রেকল্পর সম্যাি্ সুরক্যা �ঁুবে সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন
 y মযানকুের সুরক্যা, সম্যান এিিং অব্েযাকরর ওপর বিদ্মযান সসক্টর েমকিসূবচ ও প্রেল্পগুবলর ইবেিযাচে প্রভযাি সিকিযাব্ে িকছি

বেেু অিংশরিিরেযারী একেবসিগুবলর মক্্ েযাে েরকে পযাকর �যা 'বনরযাপদ সপ্রযারিযাবমিং' িযা 'বনরযাপদ এিিং সম্যাবনে সপ্রযারিযাবমিং' এর মকেযা এেই 
রেম ্যাররযা প্রেযাশ েরকে বিবভন্ন পবরভযােযা ি্িিযার েকর। 'সুরক্যার মলূ্যারযােরর' স� আন্তঃসিংস্যা স্যায়ী েবমটি (IASC) ও বিশ্বি্যাপী 
সুরক্যা ক্যাস্যার (GPC) এর সম্ে পবরভযােযা েযা ি্যাখ্যা েরকে প্রস্তুে রযাকুন। সুরক্যাকে মলূক্যাকে আনয়ন সম্পকেকি  GPC সিংকক্পন সদখুন 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_
Mainstreaming-EN.pdf. বনরযাপদ এিিং ম�কিযাদযাসম্পন্ন সপ্রযারিযাবমিংকে উৎসযাি সদয় এমন দবৃটেভবঙ্গগুবল সিসময় ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর 
অব্েযাকরর উপর, অরিযা মযানেুকে েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি েরকে, প্রবেবি্যাকন সপকে এিিং বন�কিযােকনর প্রভযাি সরকে মবুতি সপকে সযািযা�্ 
েকর এমন মযানবিে েমমীকদর গুরুত্ব সদয় নযা।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

এই আকলযাচনযার সময় অিংশরিিরেযারীরযা সুরক্যার সিংজ্যা েযানকে চযাইকে পযাকর। বনম্নবলবখে সিংজ্যাটি সদওয়যা উবচে:

"�যািেীয় েযা�কিেলযাকপর লক্্ িল প্রযাসবঙ্গে আইবন সিংস্যাগুবলর আক্বরে অরকি ও মমকিযারকি অন�ুযায়ী (অরকিযাৎ, 
মযানিযাব্েযার আইন, আন্তেকি যাবেে মযানবিে আইন, শররযারমী আইন) ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি সম্যান অেকি ন।"  
আন্তঃ-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি (আইএএসবস, 1999)

একক্করি সুরক্যার সিংজ্যা বদকয় পূরকিযাঙ্গ ি্যাখ্ সদওয়যাই প্রবশক্করর লক্্ সিযাে সস েরযার পরযামশকি সদওয়যা িয়নযা৷ প্রবশক্েকে সেযার সদওয়যা 
উবচে স� সুরক্যামলূে েযা�কিক্রমগুবল সুরক্যার অবভকনরিীকদর দযাবয়ত্ব এিিং এই প্রবশক্রটি মলূ্যারযার উপর মকনযাক�যাে সেন্দীভূে েকর �যা 
সমস্ত মযানবিে েমমীর দযাবয়ত্ব। �বদও, বনবদকিটে সেযানও প্রকনের উত্তর সদওয়যার েন্ সিযায়েযােযারীকে আইএএসবস সিংজ্যাকে সদওয়যা বনকম্নযাতি 
বনকদকি বশেযা সম্পকেকি  সেকন রযাখকে িকি।

IASC সরুক্ষার সংজ্ঞষা
ইন্যার-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি (IASC) িল মযানবিে প্রবেবক্রয়যা (এটি েযাবেসিংে, সরড ক্রস, সরড বক্রকসন্ মভুকমন্ এিিং এনবেওকদর 
প্রবেবনব্ত্ব অন্তভুকি তি)-এর েন্ প্রযারবমে ইন্যার-একেবসি সমন্বকয়র উপযায়।

IASC-এর সিংজ্যাটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান এিিং মযানি অব্েযাকরর েমমীকদর েন্ 'আমকরিলযা' সিংজ্যা বিসযাকি বিসৃ্তে ভযাকি বিকিবচে এিিং এটি 
গুরুত্বপূরকি েযারর এটি স্টেেই সুরক্যা সক্করি েযাকের সেকন্দ েনসযা্যারকরর অব্েযারগুকলযাকে প্রবেষ্যা েকর। আইএএসবস সিংজ্যার ওপর বভবত্ত 
েকর অকনে একেবসিই অব্েযারগুবল উপলবধি েকর এিিং পরিেমীকে েযাকদর েযাকের অরিযাব্েযাকরর বভবত্তকে সুরক্যা সম্পবেকি ে েযাকদর বনেস্ব 
সিংজ্যা তেবর েকর৷

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.


70 ইকয়কলযা মবডউলি সসশন 2

IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: ‘রষাবেীয় েষার্যেলষাপ’
প্রবেবক্রয়যাশীল, প্রবেেযারেযারী এিিং পবরকিশ=েঠনেযারী বক্রয়যােলযাপগুকলযা �রযাক্রকম েখকনযা েখকনযা স্বল্প সময়যাদী, মযা�যাবর সময়যাকদর এিিং 
দীে সময়যাকদর বিসযাকি ি্যাখ্যা েরযা িয়।

বেন ্রকরর বনরযাপত্তযা পবরেল্পনযা অ্ীকন স� বক্রয়যােলযাপগুবল অন্তভুকি তি েযার উদযািরর: 

1. প্রশেশরিয়ষাশীল ব্বস্ষারিহে িল এেটি আশু বক্রয়যােলযাপ �যা এেটি িবিেকিযামী িযা লঙ্ঘকনর প্রবেবষ্ে ্রকরর সযাকর 
েৃিীে িয় এিিং এটির লক্্ িল এর পুনরযািবৃত্ত সঠেযাকনযা, এটি িধে েরযা এিিং/অরিযা এর আশু প্রভযািগুকলযা হ্যাস েরযা। 
প্রবেবক্রয়যাশীল ি্িস্যারিিকর এেটি প্রেৃে েরুরী প্রকয়যােনীয়েযার ্যাররযা রযাকে (েকি অকনে িের ্কর চলকে পযাকর) এিিং 
এর লক্্ িল সেযাকনযা লঙ্ঘকনর আশু আেকঙ্কর মক্্ রযােযা নযােবরেকদর সেযাকনযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর েযাকে সপৌঁেযাকনযা। এগুকলযার 
বিেয় মলূে অপি্িিযাকরর এেটি প্যাটযানকি িধে েরযা, প্রবেকরযা্ িযা হ্যাস েরযা।

উদষাহরে: বচবেৎসযা পবরকেিযাগুকলযাকে মযানি অব্েযার লঙ্ঘকন আক্রযান্তকে বনরযাপকদ সর�যার েরযা

উদষাহরে: এনএ�আই বিেরকরর অিংশ বিসযাকি েযাকঠর েযাঠযাকমযা সরিরযাি েরযা, েযাই নযারী ও বেকশযারী সমকয়কদর 
আইবডবপ ে্যাকম্পর িযাইকর ভ্রমর েরকে িকি নযা

2. পনুব্যষাসন, পনুরুদ্ধষার, ক্শেপরূে এিিং সমরযামকের মষাধ্কম লঙ্ঘকনর এেটি প্যাটযাকনকির পকর েনসযা্যারকরর ম�কিযাদযা 
পুনরুদ্যার এিিং প�কিযাতি েীিন�যারিযার শেকি  বনবচিে েরযার লকক্্ প্রবেেযারমলূে পদকক্প সনওয়যা। প্রবেেযারমলূে 
েযা�কিক্রমগুবল দীেকি সময়যাকদ এিিং অবভভযািেকদর প্রভযািগুবলর সযাকর িসিযাসেযারীকদর সিযায়েযা েরযার লক্্। এর মক্্ 
েযাকদর স্বযাকস্্র পুনরুদ্যার, েযাকদর পবরিযাকরর সরেস, েীবিেযা সমরকিন, আিযাসন, বশক্যা, বিচযার বিভযােীয় েদন্ত এিিং প্রবেেযার 
অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর।

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার উত্তরেীবিকদর েযাবলমযাকলপন প্রবেকরযা্ েরকে স্বযাস্্কেন্দগুবলকে বশক্যা

উদষাহরে: এেটি েীবিেযা সপ্রযারিযাকমর অিংশ বিসযাকি প্রযাতিন স�যাদ্যাকদর েন্ িবৃত্তমলূে প্রবশক্র এিিং মকনযাবিজ্যাকনর 
সিযায়েযা

3. পশরকবশ-িঠকনর েষাকজর লক্্ িল এেটি পবরকিশ তেবর এিিং/অরিযা রযােতনবেে, সযামযাবেে, সযািংসৃ্কবেে, প্রযাবেষ্যাবনে, 
অরকিতনবেে এিিং আইনেে পবরকিশগুবলকে এেবরিে েরযা - ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি ম�কিযাদযা প্রদযাকন সিযায়ে। পবরকিশ-েঠন 
এেটি বনগুঢ় ভযািনযার, আকরযা েঠনমলূে প্রবক্রয়যা �যা সমযাকের বনয়ম, দবৃটেভঙ্গী, বিশ্বযাস এিিং আচরর পবরিেকি কনর লকক্্ সমরি 
সমযােকে আহ্যান েযানযায়। এটির আরও মযানবিে রযােতনবেে মকূল্র প্রবেষ্যানকে �ুতি েরযার, আইন ও আইনী অনশুীলন, 
সুরক্যা িযাবিনীর প্রবশক্করর উন্নবের এিিং ক্রমিদ্কি মযান অবিিংস েন সিংসৃ্কবে উন্নয়কনর সম্যািনযা রযাকে৷ 

উদষাহরে: এনবেও এিিং েযাবেসিংকের েমমীকদর দ্যারযা পবরচযাবলে আচররবিব্ সম্পকেকি  ওয়যাশ প্রেকল্প ের্ সরিরযাকির 
আশযা েরযা িয়

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার বনকে্যাজ্যাকে েযািকি স্্ আইকনর অন্তভুকি তি েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

উদষাহরে: আভ্ন্তরীর স্যানচু্বের বনকদকিশে নীবেকে েযােীয় নীবে বিকসকি রিির েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: আইকনর প্রষাসশঙ্গে সংস্ষার’ অধীকন 'স্েন্ত্র ব্শতির অশধেষার
আইকনর প্রযাসবঙ্গে আইনগুবল অন্তভুকি তি:

'েযাস্মযাবর ইন্যারন্যাশনযাল আইনকে আন্তেকি যাবেে ন্যায়বিচযার আদযালে দ্যারযা আইন বিসযাকি েৃিীে এেটি সযা্যারর অনশুীলন বিসযাকি িরকিনযা 
েরযা িকয়কে।21 এই বনয়মগুকলযাকে স�গুবল প্ররযাগুবলকে প্রকয়যাে েরযা িয় েযারর েযারযা বিশ্বযাস েকর স� এই বনয়মটি প্রক�যাে্ িযা বনবেদ্ িযা 
অনকুমযাবদে, বনয়মটির প্রেৃবের উপর বনভকি র েকর।22

সশস্ত্র সিংেযাে আইন বিসযাকিও পবরবচে, আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন িল এে গুছি নীবে �যা সশস্ত্র সিংেযাকের �লযা�লকে সীবমে েরযার 
েন্ প্রকয়যােন সসই সমস্ত মযানেুকদর েন্ �যার এখন আর অরিযা ভবিে্কে শত্রুেযায় অিংশরিির েরকি নযা এিিং �ুদ্বিরিকির নযাকম এিিং 
পদ্বে সরকে প্রবেিে েরযা িয় (আইবসআরবস, ICRC)৷ আইএইচএল প্রযারবমেভযাকি 1948সযাকলর সেকনভযা েনকভনশযাকন, 1979 সযাকলর 
অবেবরতি সপ্রযাকটযােল এিিং প্ররযােে আন্তেকি যাবেে মযানিবিতেেী আইকন পযাওয়যা �যায়৷

21 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  েযাইকডসি সনযাট 38 (1)(b)। 

22 বেন-মযাবর সিনেযাকয়টকি স আর লইুস ডসওয়যার্-সিে, েযাকস্যামযাবর আন্তেকি যাবেে মযানবিেেযার আই খন্ড 1: বিব্, ICRC, সেমবরিে, 2005। 
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আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার আইন মযানিযাব্েযার এিিং ি্বতি এিিং সেযাষ্ীর সমৌবলে স্বযা্ীনেযা (ওবসএইচবসআর) সে সুরবক্ে েরযার সযাকপকক্ 
বনবদকিটে পকর েযাে েরযার েন্ অরিযা বনবদকিটে েযা�কি সরকে বনকেকে সিং�ে েরযার েন্ সরেযারগুবলর েন্ এেটি আইবন দযাবয়ত্ব বস্র েকর৷ 
স�মন, বশশু অব্েযাকরর ওপর সকম্লন (1989) এিিং নযারীকদর বিরুকদ্ তিেম্ দরূীেরকরর ওপর সকম্লন (1979)

শররযারমী আইকনর প্র্যানে 1951 সযাকলর শররযারমীকদর অিস্যা এিিং 1967 সযাকলর অবেবরতি সপ্রযাকটযােল সিংক্রযান্ত সিংশয় পযাওয়যা �যায়। আঞ্চবলে 
উদ্যাস্তু অব্েযার শযাসন আবরেেযা ও লযাবেন আকমবরেযার শররযারমীকদর েন্ অব্েবলয়যারী অব্েযার প্রবেষ্যা েকরকে। অেকিযানযাইকেশন অ� 
আবরেেযান ইউবনটি (OAU) েনকভনশন 1969 এিিং েযাটকি যাকেনযা সেযােরযা 1984 সদখুন।

ইন্যানকিযাল বডসকলেসকমকন্র েযাইবডিং নীবেমযালযা অভ্ন্তরীরভযাকি িযাস্তুচু্ে ি্বতিকদর মযানিযাব্েযার ও মযানবিে আইন পুনবিকিকিচনযা এিিং 
সিংেলন েকর।

সরুক্ষাকে মলূক্ষাকে আনষা / সরুক্ষার সংহশে / সরুক্ষা স্্ষান্ড-অ্ষাকলষান সপ্রষারিষাশমং
বেেু অিংশরিিরেযারীরযা মলূ্যারযার সুরক্যা, সুরক্যা ইবন্করিশন এিিং স্্যান্ড-এেযা সুরক্যা সপ্রযারিযাকমর মক্্ পযারকিে্ সম্পকেকি  বেজ্যাসযা েরকে 
পযাকর (েখনও েখনও 'সুরক্ন অটল' বিসযাকি উকলেখ েরযা িয়):

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সরুক্ষার নীশেগুকলষা েযা�কিের েরযা ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা 
ও সম্যাকনর প্রচযাকরর প্রবক্রয়যা। এটি েনবিেের েযাকের সযাকর সিংবলেটে েমমীকদর দযাবয়ত্ব৷

সরুক্ষা সংহেেরে হল পরবিেরিেীর বক্রয়যােলযাপগুকলযার পবরেল্পনযা �যা সুরক্যা ও সিযায়েযা উভয়কেই সমরকিন েকর এিিং প্রভযাবিে 
েনসিংখ্যাকে �ঁুবে ও সিংস্কশকি আসযা হ্যাস েরকে সবক্রয় ভযাকি অিদযান রযাখযা।23 একক্করি সসক্টর বিকশেজ্ এিিং সুরক্যা বিকশেজ্ েমমীর 
এেবরিেভযাকি েযাে েরযা প্রকয়যােন৷

উদযািরর: অরকিতনবেে (িব ক্িে সরযােেযার) ও সুরক্যার উকদেকশ্র সযাকর েীিন�যারিযার েযা�কিেলযাপ (সনবেিযাচে পদ্বের অনেুরর সরযা্ েকর 
�যার অন্তভুকি তি সলনকদনেবনে এিিং অবস্তত্ব রক্যাকরকি স�ৌনসঙ্গম, সশযােরমলূে/�ঁুবেপূরকি শ্রম, বশশুশ্রম)৷ প্রবেটি সক্করি েীিন্যারকরর দক্েযা 
েযািযাও GBV এিিং/অরিযা বশশু সুরক্যার দক্েযার প্রকয়যােন।

স্্যান্ড-এেযা সরুক্ষা সপ্রষারিষাম এবং প্রেকল্পর বনবদকিটে সুরক্যা উকদেশ্ আকে এিিং এেটি সুরক্যা বিকশেজ্ প্রকয়যােন।

উদযািররসমিূ: আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন; আইবন নীবে েমকিসূবচ; উদ্যাস্তুকদর বনিধেীেরর; স�ৌন সবিিংসেযা সরকে পবররিযান পযাওয়যা 
মযানেুকদর সমবডকেল, আইবন এিিং মকনযাসযামযাবেে সসিযার সযাকর সযাকর বনয়ম সমকন চলযা মবনটর েরযা৷

23  আইবিড।

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
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সসশন 3: সরুক্ষার মলূক্ষাকের 
প্রধষান উপষাদষানসমহূ
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই অব্কিশকন GPC সিংকক্পকন সিংজ্যাবয়ে বিসযাকি মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর মলূ উপযাদযানগুবল উপস্যাপন েরযা িকয়কে। প্র্যান 
উপযাদযানগুবলকে প্রবে�বলে েরযার েন্ এিিং ভযাকলযা ও খযারযাপ অনশুীলকনর মেূকি  উদযািরকরর ম্্ বদকয় ভযািযার েন্ এটি অিংশরিিরেযারীকদর 
সযািযা�্ েকর৷

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 40 বমবনট 

সসশকনর প্রেষার: সেযাট সেযাষ্ীকে েযাে / ইন্্যার ্�যাবক্টভ অনশুীলন / সলেনযাবর আকলযাচনযা

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার মখু্ উপযাদযানগুবল ি্যাখ্যা েরুন এিিং প্রবেটি উপযাদযাকনর উদযািররগুবল 
িযাইলযাইট েরুন

 y সসরযা অভ্যাকসর উপর সেযার বদকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উদযািররগুবলর সমযাকলযাচনযামলূে 
বিকলেের

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকর ও প্রকরযাচনযার প্রকয়যােকন সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্ প্রবে�বলে েরকে 
উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন 

 y েযা�কিের ও িযাস্তি উপযাকয় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরুন
 y েযারযা ইবেমক্্ মলূ্যারযার অকনে সুরক্যা 'েরকেন' সনযাতি েরুন
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ েকয়েটি সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্কে সমযাকলযাচনযামলূেভযাকি 
বচবনিে েরুন ও সসই অন�ুযায়ী পবরেল্পনযা েরুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î মলূ্যারযার সুরক্যার েন্ চযারটি মলূ উপযাদযান রকয়কে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার বদন 
ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং অিংশরিির ও ক্মেযায়ন।

 Î উন্নে মযানবিে েমকিসূবচ মলূক্যাকের সুরক্যা সেবন্দে বেন্তু সসই সযাকর বনরযাপদ ও মিৎ 
েমকিসূবচগুবলকে সিযায়েযা েরকে আন্তবরে, সযািবলল পদকক্পও প্রকয়যােন।

প্রস্তুশে  y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর বভবডওটি েযাে েরকে বেনযা ও েযা চযালযাকনযার েন্ প্রস্তুে বেনযা সদকখ বনন।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 3: বেবপবস সিংবক্তিসযার (পৃষ্যা 162)

সিংস্যান 4: সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর বভবডও (পৃষ্যা 163)

সিংস্যান 5: মলূক্যাকের সুরক্যার ভযাল আর খযারযাপ অভ্যাস (পৃষ্যা 164) 

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল
PPT স্যাইড: বেবপবস দযাবয়ত্ব সম্পকেকি  সিংবক্তি সিংজ্যা
PPT স্যাইড: 5 IASC অঙ্গীেযার
PPT স্যাইড: বেবপবস অিংশরিির ও ক্মেযায়কনর সিংবক্তি সিংজ্যা
PPT স্যাইড: অিংশরিিকরর সসযাপযান
PPT স্যাইড: ক্মেযায়ন সম্পকেকি  সযারযািংকশর প্রবেকিদন 

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন: 

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন 

 y েযা�কিের ও িযাস্তি উপযাকয় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরুন
 y েযারযা ইবেমক্্ মলূ্যারযার অকনে সুরক্যা 'েরকেন' সনযাতি েরুন
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ েকয়েটি সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্কে 
সমযাকলযাচনযামলূেভযাকি বচবনিে েরুন ও সসই অন�ুযায়ী পবরেল্পনযা েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

60 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষার চষারটি মলূ উপষাদষান 

 y সব অংশরিহেেষারীকদর বেবপবসর সিংবক্তি ্যাররযার অনবুলবপ প্রদযান েরুন|

 y বেবপ বস বরিক�র অন্তবনকিবিে মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর চযারটি মলূ উপষাদষানগুশল পিুন:

1. বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান
2. অরকিিি অ্যাকক্সস-চযাবিদযার অনপুযাকে এিিং সেযাকনযা িযা্যা েযািযা
3. দযায়িদ্েযা 
4. অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন। 

মকন রযাখকিন GPC-এর চযারটি প্র্যান উপযাদযান ও সফিয়যার নীবে ও মযানকের মক্্ শবতিশযালী 
স�যােসূরি স্যাপন েরযা �যাকি। 

*সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y মখু্ শবষয়গুশল সম্পকেকি  আকলযাচনযা েরযার আকে মলূক্যাকের সুরক্যা চযারটি মলূ বিেকয় স� 
সিংবক্তি বভবডও ্যাররযা প্রদযান েরকি সসটি ি্যাখ্যা েরুন।

 y শভশিওটি সলে েরুন: সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ভূবমেযা, স্যািযাল সুরক্যা ক্যাস্যার 2014। 
অনলযাইকন উপলধিhttp://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-
responsibility/protection-mainstreaming.html

মকন রযাখকিন: স�খযাকন বভবডও উপলধি নযা িয় সসখযাকন সরযাসবর পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযায় �যান। 

 y প্রনে ও আকলষাচনষার েন্ প্রচুর সময় বদকয় বনম্নবলবখে প্রনেগুবলর েকয়েটির পূরকিযাঙ্গ 
আকলযাচনযা েরুন।

মকন রযাখকিন: আপনযার েযাকে বে পবরমযার সময় রকয়কে েযার বভবত্তকে আপবন স� প্রনেগুকলযা 
বেজ্যাসযা েকরন েযা বনিকিযাচন েরুন। �বদ আপনযার সযামযান্ সময় রযাকে েযািকল সেিলমযারি 
বভবডও সম্পবেকি ে প্রনেগুবল েরুন৷ 

এই শভশিও সম্পকে্য :

 y বভবডওটি আপনযার প্রবেছিবি বে?

 y এটযা বে নেুন / আলযাদযা বেেুর সকঙ্গ পবরচয় েবরকয় বদল?

 y আপবন বে বভবডওকে সদখযাকনযা সিবেেুর সকঙ্গ এেমে?

সিংস্যান 3: 
বেবপবস 
সিংবক্তিসযার 
(পৃষ্যা 162)

সিংস্যান 4: 
সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার 
অনশুীলকনর 
বভবডও (পৃষ্যা 163)
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‘সরুক্ষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন এবং ক্শের েষারে এশ়িকয় চলুন’ সম্পকে্য :

 y অসযাি্যানেযািশে এেটি সিংস্যা েনসযা্যাররকে বেভযাকি আকরযা বিপকদর মক্্ স�লকে 
পযাকর িযা অব্েযাকরর অপি্িিযার েরকে পযাকর?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y সেযাকনযা প্রবেকূল প্রভযাি এিযাকে িযা েযা েমযাকনযার েন্ এেটি সিংস্যা েী পদকক্প বনকে পযাকর?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

 y েমকিসূবচর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার সদওয়যার েন্ সেযান সিংস্যা েী পদকক্প বনকে পযাকর?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4 সদখুন

 y সষারষাংশ তেশর েরুন ও ি্যাখ্যা েরুন:

1. বিিংসযা, িয়রযাবন, িলপ্রকয়যাে এিিং পবরকিশেে হুমেীর মকেযা শযারীবরে হুমেী 
বনরযাপত্তযার মযা্্কম আটেযাকে পযারযা �যাকি।

2. শযারীবরে ও মযানবসে ভীবেপ্রদশকিকনর দ্যারযা ম�কিযাদযািযাবন িকে পযাকর, স�মন, সম্যাকনর 
অভযাি, বিশ্বস্তেযা ও সেযাপনীয়েযার অভযাি এিিং পরযামশকি ও অিংশরিিকরর অভযাি।

অথ্যবহ অ্ষাকসেস সম্পকে্য : 

 y সেন বেেু ি্বতি িযা দল মযানবিে সিযায়েযা অ্যাকক্সস েরকে সক্ম িকে পযাকর নযা?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5 সদখুন

 y সেযানও ি্বতি সেযানও ি্বতি িযা সেযাষ্ীকে অ্যাকক্সকস সিযায়েযা েরযার েন্ সেযানও পদকক্প 
বনকে পযাকর �যা িবিষৃ্ে িযা সিযায়েযা নযা েরকে সক্ম?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 6 সদখুন 

 y সষারষাংশ বিসযাকি েযানযান ও ি্যাখ্যা েরুন স� অ্যাকক্সস অরকিপূরকি, সিযায়ে িকে পবরকেিযাগুকলযা 
অিশ্ই:

a. প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 

b. প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c. বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d. েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷ 

e. শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f. সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্

দষাশয়ত্ব সম্পকে্য : 

 y দষায়বদ্ধেষা সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং GPC দযায়িদ্েযার সংশক্প্ত সিংজ্যা বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন:

সুবি্যাকভযােীকদর প্রবে দযায়িদ্েযা: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী �যার মযা্্কম িস্তকক্কপর প�কিযাতিেযা 
পবরমযাপ েরকে অরিযা উকদ্ে ও অবভক�যাকের সম্পকেকি  েযানযাকে পযারকি এমন উপ�ুতি 
পদ্বে তেবর েরুন।

 y শজজ্ঞষাসষা েরুন স� েনেকরর েযাকে দযায়িদ্ রযােযার অন্ েী েী উপযায় রযােকে পযাকর। 

PPT স্যাইড
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 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং 5 IASC অঙ্গীেযার (অ্যােযাউবন্বিবল সরকে 
অ্ষাকফকক্টি পপুকলশন (AAP) পবরচযালনযামলূে সনটওয়যােকি ) বনকয় আকলযাচনযা েরুন।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 7 সদখুন

 y অিংশরিিরেযারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� এই অঙ্গীেষার স� সমরি মযানবিে সম্প্রদযায় 
ইবেমক্্ তেবর েরযা িকয়কে। www.humanitarianinfo.org/iasc এ পযাওয়যা এএবপ 
অপযাকরশন সরেমওয়যােকি টি েযাকদর েযাকে উকলেখ েরুন

মকন রযাখকিন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনয়কনর অন্যান্ মলূ উপযাদযানগুকলযার সযাকর দযাবয়কত্বর 
বমলেরর - উকলেখক�যাে্ ভযাকি অিংশরিির। 

অংশরিহে এবং ক্মেষায়ন সম্পকে্য :

 y অংশরিহে ও ক্মেযায়ন সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷ অন্তেপকক্ বনম্নবলবখে প্রবেবক্রয়যাগুবল েযাবলেযাভুতি আকে বেনযা 
বনবচিে েকর:

 y এটি ম�কিযাদযা ও আত্ম-সম্যানকিযা্ তেবর েকর
 y পদকক্পগুবল �রযা�র এিিং েযা�কিের বেনযা েযা বনবচিে েরকে এটি সযািযা�্ েকর৷
 y বিেযাবিে িওয়যার পর এটি েীিকনর দক্েযাগুবলকে উন্নে েকর৷
 y এটি মযানেুকে েযার বনকের েীিকনর বনয়ন্ত্রকর স�রযায় - বনভকি রশীলেযা েমযায় এিিং 
আত্ম-বনভকি রশীলেযা িযািযায়৷

 y এেটি PowerPoint স্ষাইকি সদখযান এিিং GPC অিংশরিির ও ক্মেযায়ন বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন:

অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন: স্ব সুরক্যার ক্মেযার বিেযাশকে সমরকিন েকর মযানেুকে েযাকদর 
অব্েযার েৎসি শু্ুমযারি আশ্রয়, খযািযার, েল ও স্যাবনকটশন, স্বযাস্্ ও স্বযাস্্কেই সীমযািদ্ 
নয় েযার দযাবি েরকে সিযায়েযাদযান।

 y এেটি এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং অিংশরিিকরর সসযাপযান শনকয় বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 8 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� আমরযা সিসময় মযাবলেযানযা েন্ সিংরিযাম 
েরযা উবচে।

 y েীভষাকব মযাবলেযানযা অেকি ন েরযা স�কে পযাকর েযা বেজ্যাসযা েরুন। সিংস্যাগুবল বেভযাকি 
েনসযা্যাররকে েযাকদর অব্েযার দযাবি েরযার েন্ সিযায়েযা েরকে পযাকর?

 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন উত্তর বলখুন।

 y সঅুভ্ষাসগুশল ও সসইসকঙ্গ স� বিেয়গুবল িযাদ পকি বেকয় রযােকে পযাকর দবৃটেকেযাচর েকর 
প্রবেবক্রয়যাগুবল আকলযাচনযা েরুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 9 সদখুন

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান: ক্মেযায়ন এমন বেেু নয় �যা মযানেুকে "েরযা" �যায়; 
এটি এেটি প্রবক্রয়যা, �যার দ্যারযা সম্প্রদযাকয়র মক্্ সেযাকনযা ি্বতি বনকেকদর পবরস্বে বিকলেের 
েকর, বনকেকদর জ্যান এিিং সম্পদ উন্নে েকর, বনকেকদর অব্েযাকরর দযাবি েরযার ক্মেযা 
সেযারদযার েকর, বনকেকদর লক্্ অেকি ন েরকে ি্িস্যা সনয়।

PPT স্যাইড
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30 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষা ভষাল ও খষারষাপ অভ্ষাকসর উদষাহরে

 y সরুক্ষাকে মলূ স্যাকে আনযার প্রবেটি উপযাদযাকনর েন্ ভযাল ও দিুকিল অনশুীলকনর উদযািরর 
সদবখকয় এেটি ি্যান্ডআউট সরিরযাি েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর প্রসঙ্গ এিিং/অরিযা অবভজ্েযার েন্ সুরক্যার 
মলূ্যারযােরকরর প্রবেটি প্রযাসবঙ্গে উপযাদযাকনর েন্ ভযাকলযা ও খযারযাপ অভ্যাকসর অবেবরতি 
উদযািরর শনযাতি েরকে বনকের বনকের সেযাষ্ীর মক্্ েযাে েরকে িলনু। 

 y সলেনযাবরকে বেেু উদষাহরে সশয়যার েরযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদর আমন্ত্রর েরুন৷

 y সরুক্ষার মলূ্যারযােরকর েযাবেেে মযানবিে সু-অভ্যাকসর উপর সেযার বদন (সিবশরভযাে 
মযানবিে েমমী ইবেমক্্ই �করটে ভযাকলযাভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরর েরকেন – �যা উদযািরর 
বিকসকি প্রদবশকিে িকয়কে):

 y েমকিসূবচ/সপ্রযাকেক্ট সযাইকেল েকুি অরকিিি অিংশরিির
 y বভন্ন সেযাষ্ীর অন্তভুকি বতি
 y বলঙ্গ, িয়স ও তিবচরি্ দ্যারযা বিভতি সডটযা
 y বনরযাপত্তযা ও সেযাপনীয় প্রবেবক্রয়যা ও উত্তরদযাকনর সেৌশন সি সমরকি দযায়িদ্েযা
 y দিুকিলেযা এিিং ক্মেযা বিকলেের
 y সিংেযাকের সিংকিদী পন্যার প্রকয়যাে, স�মন সেযাকনযা ক্বে েরকিন নযা/শযাবন্তর েন্ 
স্যানীয় সযামরকি্

 y স্যানীয় ক্মেযা শবতিশযালী েরযা
 y বলঙ্গ বভবত্তে বিিংসযার সক্করি সিযাবয়েযাগুকলযার মকেযা বনবদকিটে েনসিংখ্যার েন্ সিযাবয়েযা 
অনসুযাকর পদকক্প রিির

 y বনবচিে েরুন সর গুরুত্বপেূ্য, এই সেকনবরে ভযাল অভ্যাস �করটে নয়। সুরক্যাকে মলূ স্যাকে 
আনযার অনশুীলন িল বনরযাপদ ও সম্যানপূরকি েমকিসূবচকে সমরকিন েরকে ইছিযােৃে, সবক্রয় পদকক্প।

সিংস্যান 5: 
মলূক্যাকের 
সুরক্যার ভযাল আর 
খযারযাপ অভ্যাস 
(পৃষ্যা 164)

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন:

 Î মলূ্যারযার সুরক্যার েন্ চযারটি মলূ উপযাদযান রকয়কে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে 
অরিযাব্েযার বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং 
অিংশরিির ও ক্মেযায়ন। 

 Î উন্নে মযানবিে েমকিসূবচ মলূক্যাকের সুরক্যা সেবন্দে বেন্তু সসই সযাকর বনরযাপদ ও মিৎ 
েমকিসূবচগুবলকে সিযায়েযা েরকে আন্তবরে, সযািবলল পদকক্পও প্রকয়যােন।

PPT স্যাইড

a. ে্যাম্প ম্যাকনেকমন্ টুলবেট, NRC, 2008, পৃষ্যা 79-81
b. ibid.

সহষায়েষােষারীর সনষাে
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

GPC সিংকক্পকন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার প্ররম দটুি উপযাদযান সফিয়যার সুরক্যা নীবে 1-এর সযাকর সমেুল, 'সলযােকে আপনযার বক্রয়যােলযাকপর 
�লযা�ল বিসযাকি আকরযা ক্বের সিংস্কশকি আনযা এিযাকনযা'; এিিং সুরক্যার নীবে 2, 'সলযােকদর বনরকপক্ সিযায়েযায় অ্যাকক্সস বনবচিে েরযা - 
প্রকয়যােন এিিং বিকভদ েযািযাই অনপুযাকে।

GPC সিংকক্পকনর েৃেীয় উপযাদযানটি সফিয়যার সেন্দীয় স্্যান্ডযাডকি  1, 'ি্বতি-সেবন্দে মযানবিে প্রবেবক্রয়যা' এ েভযার েরযা িকয়কে এিিং সফিয়যার 
প্র�ুবতিেে মযানগুবলকে মলূ্যারযায় �ুতি িকয়কে। GPC সিংকক্পকন চযারটি উপযাদযান সফি�যার সুরক্যার নীবেকে আকলযাবচে িয় 4, ‘েন সযা্যাররকে 
েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি, উপলধি প্রবেেযারগুকলযাকে অ্যাকক্সস এিিং সশযােকরর প্রভযাি সরকে েুকর দযাঁিযাকে সিযায়েযা’; এিিং মলূ মযানে 1, ‘ি্বতি 
সেবন্দে বিউম্যাবনট্যাবরয়যান প্রবেবক্রয়যা’।
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* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

এেটি একেবসি বেভযাকি অসযাি্যানেযািশে24 সলযােেনকদর েযাকদর অব্েযাকর আকরযা সিবশ বিপদ িযা বনরিকির সম্ুখীন েরকে পযাকর েযার 
উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ �করটে পরযামশকি নযা েরযা, সুেরযািং, বনবদকিটে বেেু ি্বতি িযা সেযাষ্ীর িঞ্চনযা 
ও প্রযাবন্তেীেররকে আরও সেযারদযার েরযা 

 y প্রেকল্পর স্যাকন মযানকুের �যােযায়যাে েেটযা বনরযাপদ েযা বিকিচনযা নযা েকরই সেযাকনযা স্যাকন েমকিসূবচ/প্রেল্প (স�মন, খযাদ্ িণ্ন িযা 
েলকেন্দ) তেবর েরযা

 y িযাস্তুচু্ে েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযা দযান েরকে বেকয় আবের্ প্রদযানেযারী েনকেযাষ্ীকে অিকিলযা েরযা
 y সিংকিদনশীল ের্ সেযাপন রযাখকে ও েযা বনরযাপকদ সিংরক্র েরযায় ি্রকি িওয়যা
 y প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর এমন ভযােযা ও �রম্যাকট েমকিসূবচ/প্রেকল্পর স্ব্বি সম্পকেকি  ের্ নযা সদওয়যা
 y মযানকুের স্বযািলম্বী িওয়যার প্রকচটেযাকে খযাকটযা েকর সদখযার দ্যারযা (স�মন, সেযাকনযা প্রেকল্পর েন্ ইবেমক্্ই সবক্রয় এিিং েযা�কিের 
সেযাষ্ীকে ি্িিযার েরযার িদকল নেুন সম্প্রদযায় সেযাষ্ী তেবর েরযা)

 y বনব্রিয়েযার মযা্্কম - েনেকরর অব্েযার অপি্িিযার উকপক্যা েকর

মকন রষাখকবন: অিংশরিিরেযারীরযা বেজ্যাসযা েরকল, 'ক্বের েযারর এবিকয় চলনু' এিিং 'ক্বে েরকিন নযা' এই দটুির মক্্ পযারকিে্টি সনযাট 
েরযা গুরুত্বপূরকি। ক্বে নযা েরযার ্যাররযাটি দ্কন্দ্বর সপ্রক্যাপকট প্রেকল্পর পবরেল্পনযা এিিং সপ্রযারিযাবমিং সি সিযায়েযার েন্ মযাইকক্রযা-সলকভকলর দ্ন্দ্ব 
বিকলেেকরর েন্ এেটি ্ যাররযােে সরেমওয়যােকি । ‘আর ক্বে িওয়যা এিযান’-এর ্ যাররযাটি সিযায়েযার পবরেল্পনযা ও সপ্রযারিযাবমিংকয়র সমস্ত আবঙ্গকের 
বিিযাকদর বিকলেেকরর িযাইকর সপৌঁেযায় �যার �কল স� েনকেযাষ্ীর উপকর বচন্তযা রযাকে েযাকদর উপকর বিপরীে ও অবনছিযােৃে প্রভযাি রযােকে পযাকর।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

সেযাকনযা সনবেিযাচে প্রভযাি এিযাকে25 িযা হ্যাস েরকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

 y আকলযাচনযাসভযার েনসিংখ্যার বভন্ন বিভযাে সরকে প্রবেবনব্কদর বন�ুতি েরুন, �যার অন্তভুকি তি:
 y নযারী, সমকয়রযা, সেকল এিিং পুরুেরযা
 y বিবভন্ন িয়কসর সেযাষ্ী (বিকশে েকর বশশু, বেকশযার, �ুি ও সিবশ িয়কসর প্রযাতিিয়স্ক)
 y শযারীবরে, মযানবসে িযা সম্যা বিেয়ে অক্মেযা রযােযা ি্বতিরযা
 y প্রবেষ্যানগুকলযাকে রযােযা ি্বতিরযা
 y এইচআইবভ, দীেকিবদন ্কর চলযা অসুস্েযা িযা স্বযাস্্ সম্পবেকি ে অন্যান্ �ঁুবে রযােযা ি্বতিরযা
 y েযাবেেে, রযােতনবেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু
 y পৃরে সযামযাবেে, অরকিতনবেে িযা েযােীয় বস্বে িযা উৎকসর ি্বতিরযা
 y অন্ সেযাকনযা ি্বতি িযা সেযাষ্ী �যারযা প্রযাবন্তে িযা িযাদ পিযা িকে পযাকর, অরিযা �যাকদর প্রকয়যােনগুবলর সযাকর সম্পেকি িীনভযাকি 
িঞ্চনযার অবভজ্েযা িকয়কে26

 y সিংেকেকির পবরবস্বেকে এেটি 'সেযান ক্বে েরকিন নযা/ শযাবন্তর েন্ স্যানীয় সযামরকি্' মলূ্যায়ন সমূ্পরকি েরুন
 y বনয়বমে �ঁুবের মলূ্যায়ন পবরচযালনযা
 y স� সেযাকনযা প্রবেবক্রয়যা িযা অবভক�যাে রিির, পবরচযালনযা এিিং সুরযািযা েরযার েন্ বনরযাপদ ও সেযাপনীয় পদ্বে েঠন েরুন
 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযার েন্ লক্্ বস্র েরযার মযানদকডের সিংজ্যা বদন
 y বিবচরি সেযাষ্ীসমকূির দবৃটেকে প্রেকল্পর স্যাকন �যােযায়যাে ও সসইসকঙ্গ প্রেকল্পর স্যানগুবলকে বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন ও বনয়বমে প�কিকিক্র েরুন 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4

ক্বেরিস্ত েনসিংখ্যার বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে গুরুত্ব বদকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

 y সুবি্যা ও পবরকেিযাগুবলর বনরযাপদ স্যান বনবচিে েরুন
 y িযাচ্যাকদর েন্ বনরযাপদ পবরকিশ েঠকন সিযায়েযা প্রভযাবিে েনসিংখ্যা
 y েমকিসূবচর সেল েমমী ও সস্বছিযাকসিে আপনযার সিংস্যার আচররবিব্ সম্পকেকি  প্রবশক্র পযাওয়যা ও সকচেন িওয়যা বনবচিে েরুন
 y এেটি বশশু সুরক্যা নীবে িযাস্তিযায়ন েরুন এিিং েমমী ও সস্বছিযাকসিেকদর বশশু সুরক্যার মযানদকডে প্রবশবক্ে েরুন

24 ওয়যার্কি  বভশন, সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার েন্ নূ্ নেম আন্তঃ একেবসি মযানে (2012) সদখুন।

25 আইবিড।

26 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  2, েযাইকডসি সনযাট 3।
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 y এমন এেটি পকর েযা�কিেলযাপগুবলর িযাস্তিযায়ন েরুন �যা পবরিযার ও জ্যাবেকেযাষ্ীগুবলকে এে সযাকর রযাখকি এিিং এেই রিযাকমর 
মযানেুকদর সবক্রয় েরকি অরিযা এেসযাকর রযােযার েন্ সনটওয়যােকি কে সমরকিন েরকি

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী বনরযাপকদ পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার পযাকছি বেনযা এিিং বনরযাপত্তযা উন্নে েরযার েন্ েযাকে সেযাকনযা পবরিেকি ন 
েরযা স�কে পযাকর বেনযা সসসম্পকেকি  প্রনে েরুন

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5

সেন সেযাকনযা ি্বতি িযা গ্রুপ মযানবিে সিযায়েযাগুবল অ্যাকক্সস নযাও েরকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি: 

 y সিংেেকি এিিং/অরিযা বনরযাপত্তযািীনেযা ও বিিংসযা ও েৎসি বিিংসযার ভয় (এটি মযানেুকে সসই মযানবিে সিযায়েযা স�খযাকন প্রদযান েরযা 
িকছি সসখযাকন প্রকিকশ িযা্যা বদকে পযাকর, এিিং/অরিযা মযানবিে েযাকের েমমীকদর সেযাকনযা এেটি বিকশে অিস্যাকন সিযায়েযা সপশ 
েরকে িযা্যা বদকে পযাকর)

 y ল্যান্ডমযাইন, সচেপকয়ন্ ও ব্লকেকডর উপবস্বে
 y দরূিেমী িযা অপ্রযাসবঙ্গে স্যান (স�মন িেকিযা ঋেুকে দেুকিম রযাস্তযা, িযা দীেকি দরূত্বগুবল অসমবরকিে ি্বতিকদর েন্ এিিং দীেকিস্যায়ী অসুস্েযা 
িযা পুকরযাকনযা প্রযাতিিয়স্ককদর প্রেল্প সযাইকট ভ্রমর েরযা অসম্ি)

 y প্রকিশযাব্েযাকরর অস্বীেৃবে (উদযািররস্বরূপ, েেৃকি পক্ িযা সেযাকনযা সশস্ত্র সেযাষ্ী দ্যারযা সেযাটযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর অরিযা সেযাকনযা 
প্রভযািশযালী েযাবেেে িযা ্মমীয় সেযাষ্ীর দ্যারযা সেযাকনযা েযাবেেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু সেযাষ্ীর)

 y এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ সেযান এেটি ভযােযায় অরিযা �রম্যাকট রযােকি নযা �যা সমস্ত মযানেু ি�ুকে পযারকি৷
 y স্যানীয় ক্মেযার পবরেযাঠযাকমযা িয়কেযা বেেু মযানেুকে সিযায়েযা পযাওয়যা সরকে িবঞ্চে েকর৷
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স� সেল ি্বতি িযা গ্রুপ সিযায়েযা পযাকছিন নযা িযা �যাকদর সিযায়েযা পযাওয়যা সরকে িবিষ্যার েরযা িকয়কে েযাকদর সিযায়েযা েরযার েন্ এেটি 
একেবসি স� বিকশে ি্িস্যা বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y সপ্রযারিযাম/সপ্রযাকেকক্টর ের্ এমন এেটি ভযােযা এিিং �মক্ি যাকট েরযা �যাকে প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর েযা বনবচিে েরযা
 y সমযািযাইল / আউটবরচ সসিযা প্রদযান
 y অন্তভুকি তি রযােযা পবরেল্পনযার অনশুীলন েকর ও সমস্ত বিবর্িং ও স�বসবলটির পবরেল্পনযার মযা্্কম েঠিে পবরকিকশ ইউবনভযাসকিযাল 
অ্যাকক্সকসর প্রচযার েরুন

 y �ঁুবেপূরকি সেযাষ্ীর েন্ বনরযাপদ স্যান প্রদযান (উদযািররস্বরূপ, খযাদ্ বিেরকর মবিলযাকদর েন্ এেটি বনরযাপদ স্যান রযাখযা িকয়কে)
 y আলযাদযা বদন এিিং/অরিযা সমকয় মবিলযা এিিং পুরুেকদর আলযাদযা সিলর বক্বনকের ি্িস্যা েরযা

মকন রষাখকবন: বিরূপ তিেম্ েযািযা প্রকয়যােন অনসুযাকর সিযায়েযা প্রদযানকেই বনরকপক্ সিযায়েযা িকল৷ এর অরকি এই নয় স�, সমযানভযাকি 
সিক�যাবেেযা েরযা প্রকে্েকে সদওয়যা উবচে - �যাকদরকে িি িযা বভন্ন প্রকয়যােকন সিবশ িযা বভন্ন সিযায়েযা সদওয়যা স�কে পযাকর।
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2011 সযাকলর বডকসম্বর মযাকস, আইএএসবস নীবেগুবল বনম্নবলবখে 5টি প্রবেশ্রুবে অনকুমযাদন েকরবেল, স�গুবল প্রভযাবিে েনসিংখ্যার েন্ 
দযায় বনবচিে েরযার সক্করি একেবসিগুবল বে েরকে পযাকর েযারও সরখযাবচনি বনকদকি বশে েকর 

5 IASC দযায়িদ্েযার অঙ্গীেযারগুকলযা:

 y শলিষারশশপ/পশরচষালনষা: প্রবেবক্রয়যা এিিং দযায়িদ্েযা পদ্বের সদকশর সেৌশল, েমকিসূবচর প্রস্তযাি, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন, বনকয়যাে, 
েমমী আনয়ন, প্রবশক্র ও প্রদশকিন ি্িস্যাপনযা, অিংশীদযাবর চুবতিসমকূির এেীেরকরর বনবচিেেরর দ্যারযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর েযাকে 
েযাকদর দযায়িদ্েযা সম্পকেকি  েযাকদর প্রবেশ্রুবে প্রদশকিন েরুন এিিং প্রবেকিদন প্রেযাকশর মযা্্কম েুকল ্রুন। 

 y স্চ্ছেষা: সিংেঠনেে পদ্বে, েযাঠযাকমযা ও প্রবক্রয়যাগুকলযা �যাকে েযারযা অিেে সম্বে ও পেন্দ েরকে পযাকর ও সেযাকনযা সিংেঠন 
ও এর প্রভযাবিে েনসিংখ্যার মক্্ েকর্র সিংস্যাকনর মক্্ এেটি েকরযাপেরকনর সুবি্যা সপকে পযাকর েযা বনবচিে েরকে েযাকদর 
প্রভযাবিে েকর েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্ ও সময়মকেযা ের্ সরিরযাি েরুন।

 y প্রশেশরিয়ষা এবং অশভকরষাি: সপ্রযারিযাবমিং এর নীবে ও পদ্বে উন্নে েরকে ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর মেযামে সবক্রয়ভযাকি 
রিির েরুন, �যাকে বনবচিে িয় স� প্রবেবক্রয়যা ও অবভক�যাে পদ্বে মসৃর, উপ�ুতি িয় এিিং েযা নীবে লঙ্ঘকনর অবভক�যাে 
ও অিংশীদযারকদর অসকন্তযাকের সমযােযাবিলযা েরযার (স�যােযাক�যাে েরযার, রিির েরযার, প্রবক্রয়যা েরযার, েিযাি সদওয়যার ও েযা সরকে 
সশখযার) পকক্ �করটে সেযারযাকলযা িয়।

 y অংশরিহে: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে উপ�ুতিভযাকি েবিে েরকে ও সিকচকয় প্রযাবন্তে ও ক্বেরিস্ত মযানকুের �যাকে প্রবেবনব্ত্ব 
ও প্রভযাি রযাকে েযা বনবচিে েরকে সুস্টে পরবনকদকিশ ও অনশুীলকনর মযা্্কম েযাকদরকে প্রভযাবিে েকর এমন বসদ্যান্ত রিিকরর 
প্রবক্রয়যায় সবক্রয় ভূবমেযা পযালকন সক্ম েরুন।
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 y নেশষা তেশর, পর্যকবক্ে এবং মলূ্ষায়ন: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে েবিে েরযার, বনরিবছিন্নভযাকি বশক্যাকে সিংেঠকন 
পুনবনকিকিকশর এিিং প্রবক্রয়যার �লযা�কলর বরকপযাটকি  েরযার েমকিসূবচর লক্্ ও উকদেশ্ বডেযাইন, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন েরুন।
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অিংশরিিকরর সসযাপযান (ে্যাম্প ম্যাকনেকমন্ টুলবেট সরকে)

 y মবলেযানযা - েবমউবনটি বসদ্যান্ত রিিরকে বনয়ন্ত্রর েকর।
 y পযারস্বরে সবক্রয়েযা - এেটি সম্প্রদযায় সমূ্পরকিভযাকি অন্যান্ েমমীকদর সযাকর বসদ্যান্ত-রিিকর বন�ুতি রযাকে৷
 y েযা�কিেরীেযা – সীবমে বসদ্যান্ত রিিকরর ক্মেযার সযাকর সম্প্রদযায় শু্ুমযারি এেটি বনবদকিটে ভূবমেযা পূরর েকর (উদযািররস্বরূপ, েকলর 
এেটি েবমটি েঠন েরযা স�টি েযারপর এনবেও েমমী সদস্ ে্বিযাি্যান েকর)।

 y উপেরকরর সপ্রররযা-সেযান পবরকেিযা িযা ভূবমেযার িদকল সম্প্রদযায় পর্দ্রি্ অরিযা নেদ পযায়৷
 y পরযামশকি েরযা - সম্প্রদযাকয়র েযাকে েযারযা েী সদখকে চযায় েযা বেজ্যাসযা েরযা িয়, বেন্তু বসদ্যান্ত রিিকরর সক্করি েযাকদর মেযামকের 
প্রভযাি সীমযািদ্।

 y ের্ স্যানযান্তর-সম্প্রদযায় সরকে ের্ সিংরিি েরযা িয় েকি সসগুবল �লদযায়ে আকলযাচনযায় �ুতি িয়নযা �যা বসদ্যান্ত েযানযায়।
 y অপ্রে্ক্ - েবমউবনটিটি বসদ্যান্ত ও পদকক্প সম্পকেকি  অিেে বেন্তু প্রবক্রয়যা িযা �লযা�কল সেযাকনযা িতিি্ রযাকে নযা।
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অিংশরিিরেযারীরযা সযাক্যাৎেযার, লক্্�ুতি সেযাষ্ীর আকলযাচনযা ইে্যাবদর মকেযা সম্যাি্ সক্করি উত্তর সদকি। আর লক্্গুকলযাকে অন্তভুকি তি রকয়কে 
েবমউবনটি প্র্যান, মখু্ প্র্যান বিেয়গুকলযা, মবিলযা ও সন্তযাকনরযা। এই মহুুকেকি  মযানেুকে এটযা মকন েবরকয় সদওয়যা ভযাল স� সম্প্রদযাকয়র সনেযাকদর 
মযা্্কম েযাে েরযা সিসময়ই �ঁুবেপূরকি। খ্ীস্যান রিযাম প্র্যার এিিং সম্প্রদযাকয়র মবুখয়যার সযাকর বসএআর এ েযাে েরযা এেটি এনবেওর 
উদযািরর বদন। মসুবলম েনকেযাষ্ী এিিং বিকশে েকর মসুবলম নযারীরযা সমূ্পরকিভযাকি সেযানও অিংশরিির এিিং পবরকেিযা সরকে িযাদ পকিকে। 
বিকশে প্রকয়যােন রযােযা মযানেু এিিং বভন্ন সশ্ররীকে রযােযা মযানেু �যারযা পরযামশকি, স�যােযাস সেযাষ্ী ইে্যাবদর ম্্ বদকয় অিংশরিির েরকে পযাকর 
েযাকদর মকন েরযার েন্ এটি ভযাকলযা সময়৷

 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু সিসময় উপবস্ে রযাকে: পুরুেরযা, িযালেরযা, মবিলযারযা, িযাবলেযারযা, িদৃ্রযা ও প্রবেিধেী ি্বতিরযা
 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু প্রসকঙ্গ-বনভকি রশীল েযাকদর মক্্ পকি: েযাবেেে/্মমীয় সিংখ্যালেুরযা, দিুকিল িযা প্রযাবন্তে সেযাষ্ীগুবল 

(উদযািররস্বরূপ, HIV আক্রযান্ত ি্বতিরযা)

স� উপযাকয় একেবসিগুবল মযানেুকদর অব্েযার দযাবি েরযার সক্করি সিয়েযা েরকে পযাকর েযার বেেু অন্তভুকি তি উদযািরর িকে পযাকর:

 y এেটি ভযােযা এিিং মযানেু স� সমস্ত ি�ুকে পযাকরন বিন্যাকস মযানকুের এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন
 y মযানিযাব্েযার বশক্যার ি্িস্যা েরুন
 y মযানেুকে েযাকদর স্ব্বিগুবলকে (উদযািররস্বরূপ, েকমের শিংসযাপরি, মেুৃ্র শিংসযাপরি, বিিযাকির শিংসযাপরি, েবমর দবলল) 
প্রকিশযাব্েযাকরর েন্ স� সি নবরপরি অব্েযাকর আনযার িযা িদলযাকনযার প্রকয়যােন, উদযািররস্বরূপ, সসগুবলকে বচবনিে েরকে 
ও উপ�ুতি পবরকেিযার েযাকে পযাঠযাকে

 y স� বসদ্যান্তগুবল েযাকদর প্রভযাবিে প্রভযাবিে েকর সসসম্পকেকি  েনসযা্যারকরর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ অরকিিি আলযাপআকলযাচনযায় 
বনকয়যাবেে সিযান (উদযািররস্বরূপ, পুনিকিযাসন)

 y সুরক্যা সমস্যাগুবলর উপ�ুতি সপ্ররর বনবচিে েরুন
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সসশন 4: সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে 

আনষা অনশুীলকন:

মলূ্ষায়ন এবং শবকলেষে
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি প্রেল্প চকক্রর প্ররম প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর েী উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরকে অিংশরিিরেযারীকদর 
সমরকিন েকর। বেভযাকি মলূক্যাকের সুরক্যা মলূ্যায়কন এিিং বিকলেেকরর প্রবক্রয়যায় আনযা �যায় এটি েযা বিকশেভযাকি উকমেযাচন েকর৷ এেটি িযাস্তি 
ি্যায়যাকমর মযা্্কম, অব্কিশকন প্রযাসবঙ্গেকদর প্রযাসবঙ্গে সপ্রযারিযাকমর এেটি সুরক্যা �ঁুবে বিকলেেকরর এেটি প্রবক্রয়যা অিংশরিিরেযারীকদর েযাইড। 

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 10 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: উপস্যাপনযা / অনশুীলন / আকলযাচনযা / সিংকক্পন

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y এেটি সসক্টর সপ্রযারিযাম নেশযা এিিং মলূ্যায়ন স�ে মক্্ মলূ্যারযার সুরক্যা মলূ উপযাদযান ি্িিযার 

 y বনরযাপত্তযার �ঁুবে িযাইলযাইট েরকে ও ি�ুকে এেটি বিকলেেকরর সরঞ্যাম বিসযাকি �ঁুবের 
সমীেরকরর ি্িিযার ি্যাখ্যা ও প্রদশকিন ের 

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y সসক্টর েমকিসূবচ মলূ্যায়কনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যা-সম্পবেকি ে প্রনে 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্ররম ্যাপ বিসযাকি সুরক্যার সেযাকনযা �ঁুবের বিকলেের েরুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î মলূ্যায়কনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সুরক্যা অিশ্ই মলূ স্যাকে আনকে িকি।

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটি এেটি বিভযােীয় েমকিসূবচকে উত্যাবপে িকে 
পযাকর এমন এেটি প্রেৃে ও সম্যাি্ সুরক্যার �ঁুবেগুবলর এেটি বিকলেের দ্যারযা জ্যাে 
েরযা প্রকয়যােন।

প্রস্তুশে  y সেন মলূক্যাকের সুরক্যা?’ প্ররম সসশকন সশয়যার েকয়কে এমন সুরক্যা সম্পবেকি ে সমস্যাগুকলযা 
প�কিযাকলযাচনযা েরুন এিিং �ঁুবের সমীেরকর প্রকয়যাে েরকে ি্িিযার েরযা �যাকি এমন সমস্যাগুকলযা 
শনযাতি েরুন। 

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 6: পযাবেস্তযাকনর েন্ মলূ্যায়কনর প্রকনের উদযািরর (পৃষ্যা 168) 

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: �ঁুবের সমীেরর

PPT স্যাইড: সুরক্যার �ঁুবে আকলযাচনযার প্রনেগুকলযা

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:
 y সসক্টর েমকিসূবচ মলূ্যায়কনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যা-সম্পবেকি ে প্রনে 
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্ররম ্যাপ বিসযাকি সুরক্যার সেযাকনযা �ঁুবের বিকলেের েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড

30 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষার মলূ্ষায়ন 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� সসক্টর েমমী েযাকদর সপ্রযারিযাকমর মক্্েযার সম্যাি্ বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত 
�ঁুবে সম্পকেকি  সকচেন িকিন নযা �বদ নযা েযারযা সঠিে প্রনে বেজ্যাসযা নযা েকরন এিিং সঠিে 
বিেয়টি নযা সখযাঁকেন।

 y অংশরিহেেষারীকদর সক্করির সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন এিিং প্রবেটি সেযাষ্ীকে এগুবল বনকয় 
ভযািকে িলনু: 

a. সেযান প্রনে েযারযা সসক্টর সপ্রযারিযাকমর েন্ এেটি মলূ্যায়ন বেজ্যাসযা েরকে পযাকর প্রসকঙ্গ �যা 
মলূ্যারযার সুরক্যা মলূ উপযাদযান অন্তভুকি তি িকি।

b. েযাকে এই প্রকনের উত্তরদযাকন অিংশরিির েরযা উবচে।

 y সিষাষ্ীগুশলকে েযাকদর ্যাররযা বলিপ চযাটকি  সপপযাকর বলখকে িলনু।

 y মলূ্ষায়কনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে মলূ ্যারযার সুরক্যায় পযাবেস্তযাকন সেযাষ্ীগুকলযাকে পযাবেস্তযাকন 
অেযাস্ 2013 সযাকল সডকভলপ িওয়যা উদযািরকরর মলূ্যায়কনর প্রনে সরিরযাি েরুন (সিংস্যান 6)। 
সেযাষ্ীকে পযাবেস্তযাকনর সরকে পযাওয়যা উদযািররগুবলর সকঙ্গ প্রনেেযাবলেযার েুলনযা েরকে িলনু।

 y পেূ্যষাঙ্গ আকলষাচনষা েরুন: ে) এই প্রসকঙ্গ সিকচকয় মলূ্িযান প্রনেটি েী; খ) সেযান প্রনেসমবটে 
অন্তভুকি তি িকয়কে; ে) সেযান প্রনেসমবটে িযাদ পকিকে; এিিং ে) সেযান সেযাষ্ী এেটি অিংশরিিরমলূে 
মলূ্যায়কন েবিে িওয়যার প্রস্তযাি বদকয়কে।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y এই শবষয়টিকে িযাইলযাইট েরুন স� বেেু প্রনে �যা বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত �ঁুবে সিযা�যার েন্ 
শু্ুমযারি বিকশে েকয়েেন বনরযাপত্তযা বিকশেজ্রযা বেজ্যাসযা েরকিন এিিং স�গুবল মলূক্যাকের 
আওেযার িযাইকর।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y মলূ্ষায়কন উকঠ আসকে পযাকর এমন েকয়েটি সুরক্যার �ঁুবের পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযা েরুন। 
এই প্রসকঙ্গ প্রযাসবঙ্গে বিসযাকি বদকনর প্ররম সসশকন বচবনিে েরযা িকয়বেল স� বেেু উদযািরর 
পিুন মকন রযাখকিন।

উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েরকে পযাকর:

 y প্রবেিধেী বশশুরযা পবরকেিযা প্রকিশসযা্্ েরকে অক্ম
 y নযারীরযা স্বযাস্্ সেকন্দ সিঁকট স�কে অসুরবক্ে সিযা্ েকরন
 y এেটি বিকশে েযাবেেে সেযাষ্ীর নযারীরযা বশশু মযােৃস্বযাকস্্র সসিযা ি্িিযার েকর নযা 
 y বশশুরযা খযাদ্ িন্কনর স্যাকন অপিরর-প্রির, েযারর িযািযা দকূর খযাকদ্র েন্ দীেকি সময় 
্কর সযাবরকে দযাঁবিকয় রকয়কেন

 y প্রসকঙ্গর সকঙ্গ বিকশে েকর সিংেবেপূরকি গ্রুপ স�যার �ঁুবেগুবল বচবনিে েরুন।

মকন রযাখকিন: পরিেমী অনশুীলকনর েন্ এটি গুরুত্বপূরকি প্রস্তুবে। স্বেন্ত্র বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন 
সম্ে �ঁুবে বলখুন।

বলিপ চযাটকি , 
মযােকি যার সপন

সিংস্যান 6:
পযাবেস্তযাকনর 
েন্ 
মলূ্যায়কনর 
প্রকনের উদযািরর 
(পৃষ্যা 168)
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30 বমবনট সপ্রষারিষাকম সরুক্ষার ঝঁুশের শবকলেষে েরুন 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� এেিযার বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত �ঁুবেটি সনযাতি িওয়যার পকর, সসটি েযানযাকে 
িযা সসটির সমযা্যান েরকে �ঁুবেটি বিকলেের েরযা গুরুত্বপূরকি। পরিেমী অনশুীলকন 
অিংশরিিরেযারীরযা এেটি বিকশে সুরক্যার �ঁুবেকে এেটি সিে বিকলেের েরযা িকি৷ 

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড �ঁুবের মলূ্যায়ন সদখযান এিিং এেটি উদযািরর সরিরযাি েরুন 
(সম্ি িকল প্রসকঙ্গর সক্করি উপ�ুতি)।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

হুমশের + দবু্যলেষা / ে্ষাপষাশসটি = ঝঁুশে

 y শনম্নশলশখে বিসযাকি �ঁুবের সমীেরকরর ্যাররযা ি্যাখ্যা েরুন:

RISK িল এেটি সুক�যাে স�খযাকন ি্বতি THREAT দ্যারযা প্রভযাবিে িকি।

হ্ষাস শষারীশরে িযা মযানবসে ক্বে এিিং / অরিযা অ্যাকক্সস েরকে সম্যাি্ িযা্যা েন্ 
সম্যাি্। সম্যাি্ অপরযা্ী সশস্ত্র িযাবিনী, তসন্িযাবিনীর সেযাষ্ী. েবমউবনটির সদস্, 
পযাবরিযাবরে সদস্ িযা এমনবে সিযায়ে েমমী িকে পযাকর। স�বসবলটিগুকলযা িযা সেযাকনযা 
পবরকেিযার পবরচযালনযার প্রকিশ পকর সেযাকনযা বনবদকিটে এরবনে সেযাষ্ী দ্যারযা অন্ সেযাকনযা 
সেযাষ্ীর িবিভূকি বেকে শযারীবরে ভযাকি অপ্রকিশক�যাে্ িকে পযাকর এমন সম্যাি্ িযা্যা।

দবু্যলেষাটি বে সম্যাি্ বশেযারকে �ঁুবের বশেযাকর পবররে েকর সেযাকল: উদযািররস্বরূপ, 
েযাকদর অিস্যান, েযা�কিেলযাকপর সময়সীমযা, অব্েযার িযা বনরযাপদ প্ররযা সম্পকেকি  
জ্যাকনর অভযাি, েযাকদর বলঙ্গ, েযাকদর িয়স, েযাকদর েযাবেেে / ্মমীয় সেযাষ্ী, েযাকদর 
অক্মেযা অন্তভুকি তি।

ক্মেষাগুকলষা স্বেন্ত্র এিিং েবমউবনটি উভয়কেই বনকেকদর বনরযাপদ রযাখকে িকি: স�মন 
বন ক্িযাবরে বনরযাপদ স্যান, েবমউবনটির পবরেল্পনযা, সুরক্যা-সিংকিদনশীল ইনবস্টিউশন 
ি্িিযার েকর বলকঙ্কে, অব্েযার ও দযাবয়ত্বগুকলযার সকচেনেযা।

 y অংশরিহেেষারীকদর ি্যাখ্যা েরুন স� এেটি েমকিসূবচর বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত �ঁুবে বন ক্িযারর 
েরকে হুমবে, দিুকিলেযা হ্যাস েরযার উপযায়গুবল সনযাতি েরযা এিিং সক্মেযা িৃবদ্ েরযা গুরুত্বপূরকি।

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন এিিং প্রবেটি সেযাষ্ীকে েমকিসূবচর মক্্ সরকে এেটি 
েকর সুরক্যার �ঁুবের উদযািরর বদকে িলনু (আকেেযার মলূ্যায়কনর অনশুীলনী সরকে সনওয়যা)।

 y প্রশেটি সিষাষ্ীকে এগুবল আকলযাচনযা েরকে িলনু:

 y শনরষাপতিষা, ম�কিযাদযা এিিং / অরিযা অ্যাকক্সকসর হুমবে সে? েযাকদর উকদেশ্ বে, েযাকদর 
সম্পদ? হুমবে েমযাকে বে েরযা স�কে পযাকর?

 y সে দবু্যল? সেন, েখন এিিং সেযারযায়? দিুকিলেযা েমযাকে বে েরযা স�কে পযাকর?
 y মষানষুকে বনকেকদর রক্যা েরযার ক্মেযা বে? েযারযা ইবেমক্্ই বে েরকেন এিিং ক্মেযা 
িবৃদ্ েরকে েযারযা বে েরকে পযাকর?

মকন রযাখকিন: িয় এই প্রনেগুবল এেটি বলিপ চযাকটকি  বলকখ স�লনু অরিযা সসগুবলকে এেটি পযাওয়যার 
পকয়ন্ স্যাইকড রযাখুন।

 y ঝঁুশে শবকলেষকের �লস্বরূপ বনরযাপত্তযার �ঁুবে সিযা�যািযার েন্ প্রকে্ে গ্রুকপর সরকে েযাকদর 
্যাররযার ব�ডি্যাে বনন।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4 সদখুন

PPT স্যাইড

PPT স্যাইড

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î মলূ্যায়কনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সুরক্যা অিশ্ই মলূ স্যাকে আনকে িকি।

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটি এেটি বিভযােীয় েমকিসূবচকে উত্যাবপে িকে 
পযাকর এমন এেটি প্রেৃে ও সম্যাি্ সুরক্যার �ঁুবেগুবলর এেটি বিকলেের দ্যারযা জ্যাে 
েরযা প্রকয়যােন।

PPT স্যাইড 
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সহষায়েষােষারীর সনষাে
মলূক্ষাকের সরুক্ষার মলূ্ষায়ন

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

মলূ্যায়কন েযার বন�ুতি রযােযা উবচে সসই বনকয় আকলযাচনযায়, দঢ়ৃ মলূ্যায়ন প্রবক্রয়যায় অিংশরিিরমলূে এিিং প্রবেবনব্মলূে প্রেৃবের ওপর 
সেযাি বদন৷

স� সেল সশ্ররীর মযানেু সিসময় উপবস্ে রযাকে এিিং �যাকদর মলূ্যায়কন েবিে েরযা উবচে েযাকদর মক্্ পকি: পুরুেরযা, িযালেরযা, মবিলযারযা, 
িযাবলেযারযা, িদৃ্রযা ও প্রবেিধেী ি্বতিরযা।

স� সেল সশ্ররীর মযানেু প্রসকঙ্গ-বনভকি রশীল েযাকদর মক্্ পকি: েযাবেেে/্মমীয় সিংখ্যালেুরযা, দিুকিল িযা প্রযাবন্তে সেযাষ্ীগুবল।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

মলূ্যায়নগুবলর মলূ্যারযার প্র্যান মলূ্কনর চযারটি মলূ উপযাদযান সম্পকেকি  েকয়েটি প্রনে অন্তভুকি তি েরযার উকদেশ্ িকলযা সসক্টর েমমীরযা �যাকে 
েযাকদর সপ্রযারিযাকমর সযাকর সম্পবেকি ে বেেু সুরক্যা বিেয় সম্পকেকি  সকচেন রযাকে। �বদও, সসক্টর েমমীকদর এেটি সুরক্যা মলূ্যায়ন সম্পযাদকনর 
সচটেযা েরযা উবচে নয়। এটি গুরুত্বপূরকি স� ক্বের েযারর এবিকয় চলযার অিংশ বিসযাকি অিংশরিিরেযারীরযা বনম্নবলবখে বিেয়গুবল সিযাক�:

 y সেযাকনযা এেে েটনযা সম্পকেকি  সেযাকনযা প্রনে েরকিন নযা িযা সেযান সুরক্যা সমস্যার 'েদন্ত' েরযার সচটেযা েরকিন নযা। 

 y বলঙ্গবভবত্তে বিিংসযা বনকয় সেযাকনযা বনবদকিটে প্রনে েরকিন নযা।
 y বনবচিে েরুন স� মলূ্যায়কনর সময় সদখকে পযাওয়যা সেযাকনযা বনরযাপত্তযা েবনে সমস্যা বেভযাকি �রযা�রভযাকি েযানযাকে িয় েযা 
মলূ্যায়কনর সযাকর েবিে েমমী েযাকনন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

�বদ আপনযার েযাকে সেযান স্যানীয় উদযািরর নযা রযাকে েযািকল বনম্নবলবখেগুবল ি্িিযার েরযা স�কে পযাকর:

এেেন মবিলযা েল সিংরিি েরকে েযার রিযাকমর িযাইকর �যান। এেেন েযার পর আটেযায় ও েযার প্রবে বিিংসযার হুমবে সদয়।

সলযােটির পদকক্পটি হুমেীেনে।

মবিলযার অবনরযাপদ িকে পযাকর েযারর সস এেেন নযারী, অরিযা এেটি বনবদকিটে েযাবেকেযাষ্ী সরকে এিিং েযার রিযাকম েযার সেযান েল 
উৎস সনই। বেবন বদকনর স� সময়টযা েল আনকে �যান ও �ে িযার েযার েল আনকে �যাওয়যার প্রকয়যােন িয় সসটি অবনরযাপদও িকট।

েবমউবনটিটির মবিলযাকদর দলিদ্ ভযাকি েল আনকে �যাওয়যার ি্িস্যা েরযার ক্মেযা রযােকে পযাকর অরিযা েবমউবনটির প্র্যানকদর 
বনেটের েকলর উৎকসর েন্ প্রচযার েরকে িলকে পযাকর।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4

প্রবেটি সুরক্যা সম্পবেকি ে �ঁুবের উত্তর পৃরে িকে পযাকর েকি বনম্নবলবখেটি আকলযাচনযাকে বদশযা একন সদয়:

ভীশেপ্রদশ্যন েমষান

 y সুরক্যার �ঁুবের েন্ �যারযা দযায়ী, কুেমকিেযারী ও �যারযা উভয় সেযাষ্ীকে প্রভযাবিে েরকে পযাকর েযাকদর উপর মকনযাক�যাে সদওয়যা 
(আচরর, বচন্তযার পবরিেকি ন, হুমবেকে মলূ্িযান েকর সেযালযা)

 y শযারীবরে, সযামযাবেে ও িঞ্চনযার িযা্যা সি প্রকিশযাব্েযাকরর িযা্যাগুবলর উপর মকনযাক�যাে সদওয়যা

দবু্যলেষা েমষান

 y �ঁুবের প্রভযাি েমযাকে তদনবন্দন েযা�কিেলযাপকে খযাপ খযাইকয় সনওয়যা (সময় এিিং অিস্যান)

 y সসই দিুকিলেযার েযাররগুবল সিযা�যার দ্যারযা স� েযারকর বেেু সেযাষ্ী অন্ বেেু সেযাষ্ীর সচকয় সিবশ অরবক্ে অিস্যায় রকয়কে এিিং 
স�খযাকন সম্যাি্ দযাবরদ্র্ ও িঞ্চনযার মকেযা দিুকিলেযার েযাররগুবলর সমযােযাবিলযা েরযা

শশতিশষালী েরষার ক্মেষা

 y সম্প্রদযাকয়র েযােকে শবতিশযালী েরযার দ্যারযা (সেযাষ্ীিদ্ িকয় চলযাক�রযা েরযা, সম্প্রদযাকয়র পযািযারযা সেযাষ্ী, আইনেে অব্েযাকরর 
জ্যান তেবর েরযা, অবনচিয়েযা পবরেল্পনযা/দ্রুে সেেকি েযা, প্রভযািশযালী ি্বতিকদর েযাকে সওয়যাল েরযা - সনেযা, স্যানীয় পুবলশ)
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সসশন 5: সরুক্ষাকে মলূ 
স্ষাকে আনষা অনশুীলকন:
প্রেকল্পর নেশষা, নজরদষাশর 
ও মলূ্ষায়ন
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি প্রেল্প চকক্রর মক্্ সুরক্যাগুবলর মলূ উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরকে অিংশরিিরেযারীকদর সমরকিন েকর। বেভযাকি 
সুরক্যাকে প্রেল্প বডেযাইন, প�কিকিক্র এিিং মলূ্যায়কনর স্তকরর ম্্ বদকয় মলূক্যাকে আনযা �যায় েযা এটি বনবদকিটেভযাকি অকন্বের েকর৷ এেটি 
িযাস্তি ি্যায়যাকমর মযা্্কম, অব্কিশন অিংশীদযারকদর এেটি প্রেল্প পবরেল্পনযায় মলূ্যারযার সুরক্যার েযাকে লযােযাকনযা েিংবক্রট অ্যােশনগুবলর 
বচবনিেেরকরর এেটি প্রবক্রয়যার বদকে পবরচযাবলে েকর, এিিং েযারপর বনবদকিটে বডেযাইকনর সযাকর পবরচয় েরযাকনযা িয় �যা েযারযা প্রেকল্পর 
বডেযাইকনর মলূ্যায়ন েরকে ি্িিযার েকর।

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 30 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: উপস্যাপনযা / অনশুীলন / আকলযাচনযা / সিংকক্পন

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y মলূ্যায়ন প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যা ি্যাখ্যা েরযার েন্ এেটি বনবদকিটে প্রেকল্প মলূ্যারযার সুরক্যা 
মলূ উপযাদযানগুবল ি্িিযার েরুন

 y বডেযাইন, প�কিকিক্র এিিং মলূ্যায়কনর সিযায়েযার েন্ উপলধি সরঞ্যাকমর সকঙ্গ পবরবচে েরুন

 y অিংশরিিরেযারীকদর িেকি মযাকন েযাে চলকে এমন প্রেকল্প সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উপযায়গুবল 
প্র�বলে েরকে উৎসযাি বদন 

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y সসক্টর সপ্রযারিযাকমর বডেযাইকনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যার দঢ়ৃ উপযায় সনযাতি েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যার সপ্রযাকেক্ট বডেযাইন এিিং রূপযায়কন সিযায়েযা েরযার েন্ উপলধি বেেু 
সিংস্যান সম্পকেকি  েযাননু

 y মলূ্যায়ন প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যা ি্যাখ্যা েরযার েন্ এেটি বনবদকিটে প্রেকল্প মলূ্যারযার সুরক্যা 
মলূ উপযাদযানগুবল ি্িিযার েরুন 

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর সমূ্পরকি, ইছিযাপূরকি বক্রয়যােলযাপ �যা সেযাকনযা 
বিভযােীয় প্রেকল্পর পবরেল্পনযায় সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর চযারটি মলূ 
উপযাদযাকনর সি েয়টির প্রবে ি্িস্যা রিির েকর। 

 Î GPC বিভযাকের সচেবলস্গুকলযা নেশযার প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সিযায়েযা এিিং প�কিযাকলযাচনযা েরকে 
এেটি উপক�যােী সরঞ্যাম। 

প্রস্তুশে  y বলিপ-চযাটকি  েযােে ও সপন/মযােকি যাকরর সযািযাক�্ চযারটি সযাররী তেবর েরুন। 

 y রুম ওয়যাে মলূ্যায়ন – সরিডগুকলযা নবরিদ্ েরকে এেটি বলিপ েযাবলেযা প্রস্তুে েরুন।
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সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 8: প্রেকল্পর প�কিযায় অনশুীলন সযাকর সেস স্যাবড (পৃষ্যা 177)

সিংস্যান 9: বেবপবস সসক্টর সচেবলস্ (পৃষ্যা 178)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল
PPT স্যাইড: নেশযা তেবরকে/িযাস্তিযায়কন আকলযাচনযার প্রনেযািলী
PPT স্যাইড: সুরক্যা মলূক্যাকের সকঙ্গ সযািযা�্ উপলধি সরঞ্যাম
PPT স্যাইড: সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর মলূ্যায়কনর প্রনেগুকলযা
PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ

সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y সসক্টর সপ্রযারিযাকমর বডেযাইকনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যার দঢ়ৃ উপযায় সনযাতি েরুন
 y মলূক্যাকের সুরক্যার সপ্রযাকেক্ট বডেযাইন এিিং রূপযায়কন সিযায়েযা েরযার েন্ উপলধি বেেু 
সিংস্যান সম্পকেকি  েযাননু

 y মলূ্যায়ন প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যা ি্যাখ্যা েরযার েন্ এেটি বনবদকিটে প্রেকল্প মলূ্যারযার 
সুরক্যা মলূ উপযাদযানগুবল ি্িিযার েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড

5 বমবনট অনশুীলনী তেশর 

 y অংশরিহেেষারীকদর চযারটি সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন। প্রবেটি সেযাষ্ীকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর 
এেটি েকর মলূ উপযাদযান িরযাদে েরুন: (I) বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার বদন এিিং ক্বে 
এবিকয় চলনু; (II) অরকিিি প্রকিশযাব্েযার; (III) দযায়; এিিং (IV) অিংশরিির ও ক্মেযায়ন।

 y সংশরিহেেষারী সিযাইকে প্রেকল্পর চকক্রর অনশুীলকনর সেস স্যাবডর এেটি অনবুলবপ সরিরযাি 
েরুন ও এেেন অিংশরিিরেযারীকে সলেনযাবরকে ি্যান্ডআউটটি পিসে িলনু:

স� সদকশ আপবন পবরচযালনযা েরকেন সসই সদশটি েযাবেেে সিংখ্যােবরষ্ (আল�যা) 
এিিং েযাবেেে সিংখ্যালেুেযার (বিটযা) মক্্ সশস্ত্র সিংেযাকের সমু্খীন িকছি। Nytanga 
েযােযােযাবে রিযাকম সযাম্প্রবেে �ুকদ্ উকলেখক�যাে্ অভ্ন্তরীর স্যানচু্বে স্যাবপে িকয়কে। 
অকনে অভ্ন্তরীনভযাকি স্যানচু্ে ি্বতি ন্যায়েযানঙ্গযাকে একস উপবস্ে িকয়কে স�টি 
িেকি মযাকন সিংেকেকি প্রভযাবিে িয়বন৷
আপবন এেটি এনবেও এর েন্ েযাে েরকেন �যার েন্ <খযাদ্ বিেরর> এর েন্ 
দযায়ী এেটি সম্প্রদযাকয়র মক্্ �যারযা IDP- এর (�যাকদর অব্েযািংশ বিটযা আকে) এিিং সিযাস্ 
সম্প্রদযায় �যারযা আল�যা েযাবেেে সেযাষ্ীর সিযাই।
IDP েনসিংখ্যার মক্্ �যারযা আল�যা রকয়কে েযাকদর আশ্রয় সদওয়যা িকছি ও সিযাস্ েবমউবনটি 
দ্যারযা সমবরকিে। �যারযা IDP বিটযা েযাকদর বনেস্ব সমে-বশফ্ট ে্যাম্প স্যাপন েকরকে। আপনযার 
সিংস্যাকে এই এলযােযার এেটি <food distribution> প্রেল্প বডেযাইন এিিং বিেরর েরকে 
িলযা িকয়কে।
মকন রযাখকিন: সেস স্যাবডটি সিকেই পৃরে বিভযাকে প্রকয়যাে েরকে আত্তীেরর েরযা িকয়বেল। 
�বদ প্রকয়যােন িয় েকি <বশক্যা> িযা অন্যান্ সসক্টকর <খযাদ্ বিেরর> প্রবেস্যাপন েরুন।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� অিংশরিিরেযারীরযা সপ্রযাকেক্টটির বডেযাইন ও রূপযায়কনর প�কিযাকয়র উপর 
েযাে েরকিন।

সিংস্যান 8: 
প্রেকল্পর প�কিযায় 
অনশুীলন সযাকর 
সেস স্যাবড 
(পৃষ্যা 177)
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30 বমবনট সক্করের েম্যসশূচর নেশষা তেশর ও বষাস্বষায়ন 

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর বনকের বনকের সেযাষ্ীর মক্্ েযাে েরকে ও বনম্নবলবখে প্রনেগুবল 
আকলযাচনযা েরকে িলনু:

গ্রুপ 1: বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার সদওয়যার েন্ এিিং ক্বে এিযাকে আপবন 
আপনযার প্রেল্পটি বেভযাকি বডেযাইন ও রূপযাবয়ে েরকিন? 

গ্রুপ 2: অ্যাকক্সকসর িযা্যা দরূীভূে িযা হ্যাস েরকে বেভযাকি আপবন আপনযার প্রেল্পকে 
বডেযাইন ও রূপযাবয়ে েরকিন?

গ্রুপ 3: ি্যাখ্যাক�যাে্ িওয়যার েন্ আপবন বেভযাকি আপনযার প্রেল্পকে বডেযাইন এিিং 
রূপযাবয়ে েরকিন? 

গ্রুপ 4: েনেকরর অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন বনবচিে েরযার েন্ বেভযাকি আপবন 
আপনযার প্রেল্পটি বডেযাইন ও রূপযাবয়ে েরকিন? 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

মকন রযাখকিন: িয় এই প্রনেগুবল এেটি বলিপ চযাকটকি  বলকখ স�লনু অরিযা সসগুবলকে এেটি পযাওয়যার 
পকয়ন্ স্যাইকড রযাখুন।

মকন রযাখকিন: অিংশরিিরেযারীরযা মলূ্যায়কনর �লযা�ল পযাকি নযা, েযাই প্রেল্প নেশযা মক্্ অন্তভুকি তি 
েরযা স�কে পযাকর স� েযা�কিক্রম সম্পকেকি  বিসৃ্তেভযাকি বচন্তযা েরকে িকি।

 y অংশরিহেেষারীকদর এেটি উদযািরর প্রদযান েরুন �যাকে েযারযা স্টেভযাকি ি্যায়যাম ি�ুকে পযাকর:

উদযািরর:  গ্রুপ1 –বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার বদকয় ক্বের েযাররগুবল এিযাকনযা 

নেশযা তেবরর/িযাস্তিযায়কনর উদযািরর: 
i) সেযান ক্বে েরকিন নযা মলূ্যায়ন সশে েরুন এিিং 
ii) বনবচিে েকর স� বিেরকরর সযাইটগুবল মেিেু পরযামকশকির প্রবক্রয়যার 
মযা্্কম সুরবক্েভযাকি বস্ে

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর প্র্যান েযােগুবল বলিপচযাকটকি  বলখকে িলনু। িযাকের সলখযা স্টে 
েরকে িলনু �যাকে অন্যান্ সলযাকে সিকেই েযা পিকে পযাকর। 

 y অনশুীলনটি স্টেভযাকি সিযা�যা �যাওয়যা বনবচিে েরকে এেযাব্ে সেযাষ্ীর মক্্ রটিকয় বদন। 
স�খযাকন অবেবরতি প্রবশক্করর েমমী সদস্কদর পযাওয়যা �যায় সসখযাকন প্রবেটি গ্রুকপর েমমীকদর 
িরযাদে েরুন।

 y সম্পেূ্য হকয় সেকল অিংশরিিরেযারীকদর েযাকদর বলিপচযাটকি গুবলকে সদওয়যাকল আটকে বদকে িলনু। 

PPT স্যাইড

বলিপ চযাটকি , 
মযােকি যার সপন 

30 বমবনট সপ্রষাকজক্টটির মলূ্ষায়ন 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যায় সিযায়েযা েরযার েন্ িহুসিংখ্ে সরঞ্যাম আকে এিিং 
এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড বনম্নবলবখবেগুবল উপস্যাপন েরুন:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর 

(WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

 y GPC বিভযােীয় সচেবলকস্র এমন এেটি হ্ষান্ডআউে সরিরযাি েরুন �যা খযািযার বিেরকরর 
সযাকর প্রযাসবঙ্গে (অরিযা সেস স্যাবডকে ি্িহৃে অন্যান্ বিভযাে) এিিং ি্যাখ্যা েরুন স� এটি 
এেটি ি্িিযারেযারীর িধুেত্বপূরকি সর�যাকরকসি বিবি্ সিংস্যান সরকে ের্কে এেবরিে েকর।

স� উপযাকয় সচেবলস্গুকলযা েযাঠযাকমযা�ুতি িকয়কে েযা মকন রযাখকিন – সুরক্যাকে মলূ স্যাকে 
আনয়কনর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর প্রবেটিকে নের রযাখযার উপযায়।

PPT স্যাইড

সিংস্যান 9: 
বেবপবস সসক্টর 
সচেবলস্ 
(পৃষ্যা 178)
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 y অংশরিহেেষারীকদর েটুিকে ভযাে েকর বদন এিিং ি্যাখ্যা েরুন েযারযা এখন আকের 
অনশুীলনীকে নেশযা েরযা প্রেকল্পর মলূ্যায়কন GPC সক্করির নের েযাবলেযা ি্িিযার েরকে 
পযারকি। প্রবেটি েটুির খযাদ্ িণ্ন েমকিসূবচর <িযা অন্যান্ সক্করি> সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর 
উপযাদযানটির মলূ্যায়ন েরযা আিশ্ে (সযামবরিেভযাকি চযারটি সেযাষ্ীর প্রবেটির বনকিশ 
বিকিচনযা েকর)।

 y অংশরিহেেষারীকদর েকরর চযারপযাকশ পযায়চযাবর েরকে ও সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর �যািেীয় 
প্র্যান উপযাদযানগুবলর েন্ নেশযার প্রস্তযাকির প�কিযাকলযাচনযা েরকে এিিং GPC সক্করির নের 
েযাবলেযার বিপরীকে প্রেল্প মলূ্যায়ন েরকে িলনু। গ্রুপগুবলকে �যা বিকিচনযা েরকে িকি:

 y মলূ্যারযার সুরক্যা সিংক্রযান্ত নেশযা সম্পকেকি  ইবেিযাচে বদেটি েী?
 y বডেযাইন বে অনপুবস্ে (�যা টিপ শীট বিসযাকি গুরুত্বপূরকি িযাইলযাইট েরযা িয়)?

 y সেযাকনযা সযামবরিে সরিড অিংশরিিরেযারী বে েযার প্রেকমের মলূ্যারযার প্রকেকক্ট সদকি? 
(A - উৎেৃটে সরকে D - অপ্রেুল মলূ্যারযােরর)

মকন রযাখকিন: িয় এই প্রনেগুবল এেটি বলিপ চযাকটকি  বলকখ স�লনু অরিযা সসগুবলকে এেটি 
পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড রযাখুন।

 y অংশরিহনেষারীকদরকে েযারযা প্রেল্পটিকে স� সরিডগুবল বদকয়কে েযা সেযাকর িলকে িলনু 
(A - চমৎেযার সরকে D - অপ্রেুল মলূ্যারযােরর)। পবরেবল্পে সপ্রযারিযাকমর গুরমযাকনর সযামবরিে 
েযাপ সদওয়যার েন্ বলিপ চযাকটকি  সস্কযারগুবল রযাখুন। েটুি সরকে প্রেযাশ েরুন:

 y ইবেিযাচে বদেটি েী বেল
 y বে �যাঁে রকয়কে
 y অিংশরিিরেযারীরযা সিংেটকনর পকর সিযাক্যাদকয়র সকঙ্গ বে পবরিেকি ন িকি

 y সব অন্যান্ সক্করির েন্ সচেবলকস্র সযাকর অিংশীদযারকদর প্রদযান েরুন।

মকন রযাখকিন: এই অনশুীলনটি সেযাকনযা েমকিসূবচর মক্্ মলূ্যারযার িকয়কে বেনযা মলূ্যায়কনর 
এেটি সিে পদ্বের সরিরযাি েকর। এটি মলূক্যাকের সুরক্যার প্রভযাি প�কিকিক্র অরিযা 
মলূ্যায়ন বনকয় সেযান ের্ অরিযা সম্পদ সদয় নযা৷ এই েযাে এেটি বিিবেকি ে এলযােযা। আপবন 
সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার প্রভযাি পবরমযাপ সম্বকধে আকরযা ের্ চযাইকল অনরুিি েকর সুরক্যা মলূ 
স্যাকে আনযার েযাকে বন�ুতি দলটির সযাকর স�যােযাক�যাে েরুন।

PPT স্যাইড

বলিপ চযাটকি , 
মযােকি যার সপন 

15 বমবনট ব্শতিিে প্রশেফলন 

 y অংশরিহেেষারীরষা সম্প্রবে সেযাকনযা সপ্রযাকেকক্টর সযাকর �ুতি আকে িযা সদ্ সশে িওয়যা সেযাকনযা 
সপ্রযাকেকক্ট েযাে েকরকেন এমন সপ্রযাকেকক্টর সম্পকেকি  ভযািকে েযাকদর েকয়ে বমবনট সময় বদন।

মকন রযাখকিন: স�খযাকন অিংশরিিরেযারীরযা সেযানও প্রেকল্প সরযাসবর েযাে েকর নযা, েযাকদর সযাকর 
েযাকদর সেযািযার সচটেযা েরুন �যা েযাকদর প্রেকল্পর অবভজ্েযা িরকিনযা এিিং সশয়যার েরকে পযাকর।

 y প্রষাসশঙ্গে GPC সক্করির নের েযাবলেযার আকলযাকে অিংশরিিরেযারীকদর পৃরেভযাকি সসই 
প্রেল্পটি প�কিযাকলযাচনযা েরকে িলনু। অিংশরিিরেযারীকদর বনম্নবলবখে বিেকয় নের রযাখকে িকি:

 y মলূ্যারযার সুরক্যা সিংক্রযান্ত নেশযা সম্পকেকি  ইবেিযাচে বদেটি েী?
 y বডেযাইন বে অনপুবস্ে (�যা সচেবলকস্ গুরুত্বপূরকি বিসযাকি িযাইলযাইট েরযা িয়)?

 y অিংশরিিরেযারীরযা সিংেটকনর পকর সিযাক্যাদকয়র সকঙ্গ বে পবরিেকি ন েরকি?

 y সর প্রেকল্পর উপর েযাকদর প্রবেছিবি ভযাে এে িযা দইু অিংশরিিরেযারীকদর েন্ বেজ্যাসযা েকর 
অব্কিশন সশে েরুন।
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5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর সমূ্পরকি, ইছিযাপূরকি বক্রয়যােলযাপ �যা সেযাকনযা 
বিভযােীয় প্রেকল্পর পবরেল্পনযায় সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর চযারটি মলূ 
উপযাদযাকনর সি েয়টির প্রবে ি্িস্যা রিির েকর।

 Î GPC বিভযাকের সচেবলস্গুকলযা নেশযার প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সিযায়েযা এিিং প�কিযাকলযাচনযা েরকে 
এেটি উপক�যােী সরঞ্যাম। 

PPT স্যাইড 

সহষায়েষােষারীর সনষাে

সক্করের েম্যসশূচর নেশষা তেশর ও বষাস্বষায়ন

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

নেশযা তেবর এিিং িযাস্তিযায়ন: প্রকেকক্টর মলূ্যারযার বনবদকিটে উপযাদযানটি অন্তভুকি তি েরযা িকয়কে বেনযা েযা বনবচিে েরযার েন্ বডেযাইন 
এিিং িযাস্তিযায়কন সেযান েযা�কিক্রম অন্তভুকি তি েরযা স�কে পযাকর?

উপযাদযান 1

 y এেটি 'সেযান ক্বে েরকিন নযা/ শযাবন্তর েন্ স্যানীয় সযামরকি্' মলূ্যায়ন এিিং/অরিযা বনয়বমে দ্ন্দ্ব সিংকিদনশীলেযা মলূ্যায়ন 
সমূ্পরকি েরুন।

 y সেল েমকিচযারীর এিিং অনকুমযাবদে সিংস্যার আচররবিব্ ও বশশু সুরক্যা নীবে ি�ুকে পযারযা ও েযাকে স্বযাক্র েরযা বনবচিে েরুন।
 y বনবচিে েকর স� আচরর বিব্ এিিং বশশু সুরক্যা নীবে বিপ�কিকয় ক্বেরিস্ত েনেকরর েযাকে এমন ভযােযায় ও �রম্যাকট উপলধি �যা 
সিযা�যা সম্ি৷

 y প্রযাপকের ের্ সেযাপন রযাখুন৷
 y েমমীরযা বন�কিযােন এিিং সিংবলেটে েকর্র সেযাপনীয়েযা সম্পকেকি  েযানকে পযারকল িযা সদখকল বেভযাকি প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে িকি সস সম্পকেকি  
েমমীকদর পর সদখযাকে সুস্টে নীবে ও পদ্বে আকে।

 y িণ্কনর স্যান এমন এলযােযায় অিবস্ে িওয়যা বনবচিে েরুন �যাকে েযা েনসযা্যাররকে আরও সিবশ ক্বের সম্ুখীন নযা েকর।
 y �যােযায়যাকের পর সি �যািেীয় িণ্ন সেকন্দর বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন েরুন।
 y �ঁুবের সমীেরকরর সরকে উদূ্ে সেযাকনযা সুরক্যার �ঁুবের বিকলেের েরুন।
 y বিেরর সেন্দগুবলর সুরক্যা এিিং অ্যাকক্সকসর পরগুবল বনয়বমে মবনটর েরুন৷
 y �যােযায়যাকের েন্ প�কিযাতি বদিযাকলযাে বনবচিে েকর বদকনর সিকচকয় বনরযাপদ সমকয় খযািযার বিেরর সিংেঠিে েরুন।
 y স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযার সরকে সুরক্যা সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন। বনবচিে েরুন স� িন্কনর েযাকে েবিে েমমী 
ও অন্যান্ ি্বতিিেকি স�ৌন বনরিি ও বন�কিযােন সম্পকেকি  সমূ্পরকি সকচেন, এিিং এেটি বেকরযা টলযাকরসি নীবে স্বযাক্র েকরকেন।

 y বনয়বমে ভযাকি বিেরকরর টিমকে পবরিেকি ন েরুন এিিং পুরুে ও মবিলযা েমমীর এেটি ভযারসযাম্ তেবর েরুন।
 y িণ্ন পরিেমী প�কিকিক্কর মযানেু িণ্কনর আকে, িণ্কনর সময় ও পকর সুরবক্ে সিযা্ েরকে বেনযা বেজ্যাসযা েরুন।
 y সম্যাি্ সিংকশযা্নমলূে বক্রয়যােলযাকপর েন্ এেটি সেযাট িযাকেট সরখযা সরিরযাি েরুন (স�মন বিেরকরর সযাইকট িযাচ্যাকদর পকক্ 
উপক�যােী স্যাকনর প্রবেষ্যা)।

উপযাদযান 2

 y সচে পকয়ন্, অিকরযা্ িযা ল্যান্ডমযাইকনর উপবস্বের মে িযা্যাগুবলকে বিকিচনযা েকর ক্বেরিস্ত সলযােকদর অ্যাকক্সস মবনটর েরুন। 
 y অনন্ চযাবিদযার বভবত্তকে সমরকিনক�যাে্ এিিং সেলকে স্টেভযাকি েযানযাকনযা নযা িকল সমপবরমযাকর খযাদ্ ও NFI িণ্ন েরুন।
 y খযাদ্ ও NFI অব্েযারসমিূ স্টেভযাকি িণ্ন সেকন্দ প্রযাসবঙ্গে ভযােযায় ও সবচরি আেযাকর প্রদবশকিে েরুন।
 y নযারী এিিং বশশু সনেৃত্বযা্ীন পবরিযার েযাকদর বনেস্ব নযাম বনিধেন
 y বশশুকদর েন্ সুরবক্ে স্যাকনর ি্িস্যা অরিযা বিেলযাঙ্গ মযানেুকদর েন্ সুবি্যা সিেের েরযার মে অসিযায় সেযাষ্ীকদর 
অবভেমন সিেের েরযার েন্ বিকশে মযানদকডের িযাস্তিযায়ন।

 y প্ররকম েভকি িেী ও স্তন্দযারিী মবিলযা, িদৃ্, পবরিযাকরর প্র্যান বশশু এমন পবরিযার, প্রবেিধেী ি্বতিকদর মকেযা বিকশে চযাবিদযা�ুতি 
ি্বতিকদর খযাদ্ িণ্ন েরুন।
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 y �খন বনবদকিটে ি্বতি িযা সেযাষ্ীকে লক্্িস্তুকে খযাদ্ বিেরর েরযা িয়, েখন বডব্রেবিউশন প�কিকিক্করর সময় েযাকদর খযাদ্গুবল 
পরীক্যা েরযা িকয়বেল এিিং েযাকদর প্রকয়যােনীয়েযা পূরর েরযা িকয়বেল।

 y সম্যাি্ সিংকশযা্নমলূে বক্রয়যােলযাকপর েন্ এেটি সেযাট িযাকেট সরিরযাি েরুন (স�মন অ্যাকক্সকসর েন্ র ্�যাম্প)।

উপযাদযান 3

 y সেল েমকিচযারীর এিিং অনকুমযাবদে সিংস্যার আচররবিব্ ও বশশু সুরক্যা নীবে ি�ুকে পযারযা ও েযাকে স্বযাক্র েরযা বনবচিে েরুন।
 y বনবচিে েকর স� আচরর বিব্ এিিং বশশু সুরক্যা নীবে বিপ�কিকয় ক্বেরিস্ত েনেকরর েযাকে এমন ভযােযায় ও �রম্যাকট উপলধি 
�যা সিযা�যা সম্ি৷

 y স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযার সরকে সুরক্যা সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন।
 y খযাদ্ ও NFI অব্েযারসমিূ স্টেভযাকি িণ্ন সেকন্দ প্রযাসবঙ্গে ভযােযায় ও সবচরি আেযাকর প্রদবশকিে েরুন। 

 y েমমীরযা বন�কিযােন এিিং সিংবলেটে েকর্র সেযাপনীয়েযা সম্পকেকি  েযানকে পযারকল িযা সদখকল বেভযাকি প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে িকি সস সম্পকেকি  
েমমীকদর পর সদখযাকে সুস্টে নীবে ও পদ্বে আকে।

 y স� সেযাকনযা প্রবেবক্রয়যা িযা অবভক�যাে রিির, পবরচযালনযা এিিং সুরযািযা েরযার েন্ বনরযাপদ ও সেযাপনীয় পদ্বে েঠন েরুন।

মকন রযাখকিন: �লপ্রসূ প্রবেবক্রয়যা এিিং অবভক�যাে েযানযাকনযার পদ্বের তিবশটে্গুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

a  েযাকদর এেটি সময় অনসুযারী প্রবেবক্রয়যাদযাকনর লপু আকে
b  েযারযা অবভক�যাে রিির েকর (এনবি সেযান অবভক�যাে সেযান সমস্যা প্রমযার নযা!)
c  PSEA সি গুরুের বিেকয় বরবভউ, অ্যােশন এিিং িব ক্িেেরকরর েন্ েযাকদর পবরষ্যার, সময়সযাকপক্ প্রবক্রয়যা রকয়কে
d  েযাকদর এেযাব্ে পদ্বে আকে, নীকচ বেেু উদযািরর সদওয়যা িল:

 y িন্কনর/প্রেকল্পর স্যান ও অব�কস অবভক�যাে িক্স
 y অবভক�যাে 'িটলযাইন' ও 'ইকমল
 y িণ্কন প্রচযারপরি-বিেয়িস্তু এিিং বপএসইএ সম্পকেকি  অিেে েকর 

 y প্রকেক্ট সযাইট, অব�স এিিং প্রবেষ্যাকনর ওকয়িসযাইটগুবলকে দশৃ্মযান দশৃ্মযান সেযাড এিিং 'প্রভযাবিে েনসিংখ্যার 
অঙ্গীেযার' প্রদবশকিে িয়

উপযাদযান 4

 y প্রেকল্পর নেশযা তেবর, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়কন অরকিিি অিংশরিির বনবচিে েরুন। 

 y দকু�কিযাে-আক্রযান্ত েনকেযাষ্ীর সকঙ্গ আকলযাচনযায় দিুকিল মযানকুের ভযারসযাম্�ুতি প্রবেবনব্ত্ব বনবচিে েরুন।
 y বনবচিে েরুন স� নযারী, পুরুে, সমকয় ও সেকলরযা েযাকদর অিস্যা সিংক্রযান্ত বসদ্যাকন্ত সম্পূরকি বিেবিে রযাকেন।
 y বনবচিে েরুন স� স্যান ও পবরেল্পনযা পবরকেিযা সিংক্রযান্ত বসদ্যান্তগুবলকে স�ন স্যানীয় েেৃকি পক্ এিিং আশ্রয় প্রদযানেযারী 
সম্প্রদযায়গুবলকে েযানযাকনযা িয়, েযাকদর সযাকর পরযামশকি েরযা িয় এিিং েযাকদরকে স�ন বিেবিে েরযা িয়।

 y ক্বেরিস্ত ি্বতিকদর (স�মন বশশু, অক্মেযা সকমে ি্বতি এিিং প্রিীর ি্বতি)বনবদকিটে প্রকয়যােন সম্পকেকি  �রযা�র ের্ সিংরিি েরযার 
েন্ েযাকদর সমস্ত সশ্ররীকে মলূ্যায়কন অন্তভুকি তি েরুন৷
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সসশন 6: সমষাশপ্ত ও মলূ্ষায়ন
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: সমযাবতি এিিং মলূ্যায়ন অিংশরিিরেযারীকদর প্রবশক্করর সময় েযারযা েী বশকখকে েযা স্মরর েরযার সুক�যাে সদয়। সসই সযাকর এটি 
সেযাকসকির সশকে সিযায়েযােযারীকে অনমুবে সদয় অিংশরিিরেযারীকদর অবভনন্দন েযানযাকনযার এিিং েযাকদর মেযামে েযানযাকনযার সুক�যাে সদয়৷

সসশকনর তদর্য্: 60 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: সলেনযাবর / মলূ্যায়ন

সংস্ষানগুকলষা: সিংস্যান 22: প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্করর সমীক্যা (পৃষ্যা 226), সিংস্যান 23: পযাঠ্ক্রকমর মলূ্যায়ন (পৃষ্যা 228), PPT স্যাইড: 
সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

30 বমবনট শনষাতিেৃে সরুক্ষার সমস্ষাগুকলষা শফকর সদখষা 

 y অংশরিহেেষারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� প্রবশক্করর শুরুকে েযারযা এই সুরক্যা প্রকেকক্টর 
এেটি উদযািরর প্রদযান েকরকে �যা েযারযা এই প্রসকঙ্গ অবভজ্েযা লযাভ েকরকে।

 y অংশরিহেেষারীকদর প্রবশক্করর সময় খুি সিবশ েরযািযােকি যা িলযার সুক�যাে িয়বন এমন 
স� েযারুর সকঙ্গ েটুি িযাঁ্কে িলনু।

 y জটুিকে েষাজ েরযা অিংশরিিরেযারীকদর প্রবশক্করর শুরুকে বচবনিে েরযা িকয়কে এমন 
সমস্যাগুবলর স� সেযাকনযা এেটি সিকে বনকে এিিং প্রবশক্কর েযারযা েী বশকখকে েযার উপর বভবত্ত 
েকর সমস্যাবভবত্তে প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে দটুি পদকক্কপর সুপযাবরশ েরকে িলনু।

মকন রযাখকিন: স�খযাকন সম্যাি্ সেযািযাগুবল বিবভন্ন সমস্যা িযােযাই েকর বনকে পযাকর বেন্তু বেেু 
ওভযারল্যাপ রযােকল েযা সেযান ি্যাপযার নযা।

 y সলেনষাশরকে েযাকদর েযা�কিক্রমগুবলর প্রস্তযাি েরযার েন্ �ুেলকদর আমন্ত্রর েরুন৷

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকে সেকন বনন স� এমন সেযান সমস্যা উত্যাবপে িকয়কে বেনযা �যার 
েকন্ সেযাকনযা ি্িস্যা সনওয়যার সুপযাবরশ েরযা িয়বন। �বদ সলেনযাবরকে এটিই েটনযা িয় েযািকল 
েযােগুবলর েন্ বেেু িবুদ্ সির েরুন৷ 
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30 বমবনট সমষাশপ্ত

 y শশক্কের উদেীটে �লযা�লটি পুনরযায় সদখুন:

এই মবডউল পর অিংশরিিরেযারীকদর �যা �যা েরকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন 
ও স্বীেৃবে বদন এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম ও সদকশর সভেকরর ক্যাস্যার সনেৃত্ব 
সি অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং 
বক্রয়যােলযাপগুবল সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর

 y অংশরিহেেষারীকদর েযারযা বশক্যার �লযা�লগুবল েেটযা পূরর েরকে সপকরকে িকল সিযা্ 
েরকে েযা সটবিকলর সেযাষ্ীকে বেজ্যাসযা েরকে িলনু।

 y পকুরষাপশুর শজজ্ঞষাসষা েরুন স� সেযান �লযা�লগুবল অিংশরিিরেযারীকদর দবৃটেভবঙ্গ সরকে অবেকি ে 
িকয়কে িকল মকন িয় এিিং সেযান �লযা�লগুবলর েন্ আরও েযাে েরযার প্রকয়যােন।

 y অংশরিহেেষারীকদর সযাকর প্রযাে / সপযাস্ প্রবশক্র েবরপ এিিং সেযাসকি মলূ্যায়ন ি্যান্ডআউটগুবল 
প্রদযান েরুন এিিং েযাকদরকে েযাকদর সমূ্পরকি েরযার েন্ সময় বনকে িলনু।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সযাটিকি ব�কেট সম্পন্ন এিিং েযাকদর সময় েন্ েযাকদর ্ন্িযাদ প্রদযান। 

PPT স্যাইড 

সিংস্যান 22:
প্রযাে-/পরিেমী-
প্রবশক্করর 
সমীক্যা 
(পৃষ্যা 226)

সিংস্যান 23:
পযাঠ্ক্রকমর 
মলূ্যায়ন 
(পৃষ্যা 228) 

সহষায়েষােষারীর সনষাে
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

প্রশশক্কের আকির ও পকরর সমীক্ষার জন্ শনকদ্য শশেষা সনষাে

প্রযাে- ও পরিেমী- সমীক্যা সম্পন্ন িওয়যার পর সসগুবল সিংরিি েরুন এিিং পরিেমীেযাকলর সর�যাকরকসির েন্ �যাইলিন্দী েরুন। ইছিযা িকল, 
আপবন জ্যান এিিং সিযা�যার পবরিেকি কনর এেটি পবরমযারেে পবরমযাপ বদকয় আপবন সযাকভকি গুবলর সস্কযার েরকে পযাকরন। বনম্নবলবখেটি সসই 
সস্কযাবরিংকয়র েন্ এেটি সিযাবয়েযা সরিরযাি েকর েকি এটির প্রবশক্করর দকলর বিচক্রেযা আিশ্েও িকট।

1  সুরক্যাকে মলূ ্যারযায় আনযা িলকে েী সিযা�যায় এিিং আপনযার সপ্রযারিযাম / প্রেল্প এিিং বনকের দযায়িদ্েযার অরকি েী?

এই প্রনেটি দটুি পকয়কন্র মলূ্: এেটি মলূ্যারযার সুরক্যার এেটি শবতিশযালী সিংজ্যা �যা GPC সিংজ্যা/এে ি্বতির বনেস্ব সপ্রযারিযাম এিিং 
দযাবয়কত্বর সিংজ্যা প্রকয়যাকের েন্।

2  আপবন মলূ্যারযার সুরক্যা েী মলূ উপযাদযান বেেু মকন েকরন?

এই প্রনে পযাঁচ পকয়ন্ মলূ্িযান। চযারটি প্রযাসবঙ্গে উপযাদযান েযাবলেযািদ্ েরযার েন্ এেটি পকয়ন্ �যাকে এগুকলযা অন্তভুকি তি রযােকে 
পযাকর: বনরযাপত্তযা, সম্যান, ক্বে েরযা এিযাকনযা, অরকিপূরকি অ্যাকক্সস, দযাবয়ত্ব. অিংশরিির, মযানি অব্েযার লঙ্ঘকনর প্রবে বনরযাপদ উত্তর, 
স�ৌন বনপীিন ও আপবত্তেনে ি্িিযার সরকে সুরক্যা। পঞ্চম পকয়ন্টি িল উপযাদযানগুকলযার সুবিস্তযার েভযার েরযা (স�মন শু্ুমযারি 
বনরযাপত্তযার উপযাদযানগুকলযাকেই নের সদওয়যা নয়)।

3  সমরি সপ্রযাকেক্ট সযাইকেকল মলূক্যাকের সুরক্যার মখু্ উপযাদযানগুবলকে আপবন আপনযার িস্তকক্পকে বেভযাকি প্রকয়যাে েরকিন েযার 
চযার (4)টি িযাস্তি উদযািরর বদন – প্রকে্ে মখু্ উপযাদযাকনর েন্ এেটি উদযািরর।

এই প্রনে আট পকয়ন্ (সম্যাি্ 2 প্রবে উদযািরর) মলূ্

4  সে্ িযা বমর্যা বিিবৃে।

এই প্রনে মলূ্ 5 পকয়ন্ (প্রবেটি বিিবৃে েন্ এে)। মকন রযাখকিন সিেয়টি বিিবৃে বমর্যা।
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শরিন মশিউল:
সরুক্ষাকে মলূ 
স্ষাকে আনষার 
অনশুীলন
সময়: 2 বদন

লক্্ অশিকয়ন্স: সুরক্যা ও অসুরক্যা েমমীরযা �যারযা ব�কর্ েমকিরে িযা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে েযা�কিের 
েরযার েন্ ব�কর্ সমরকিন েরকে

মশিউকলর লক্্: এই মবডউকলর লক্্ মলূ্যারযার সুরক্যা এেটি ি্যাপে ওভযারবভউ প্রদযান েকর। 
সমন্বকয়র পদ্বের মক্্ প্রেল্পিতৃ্ত েকুি মলূক্যাকের সুরক্যায় উপলধি সরঞ্যাম ও সম্পদ ি্িিযার েকর 
অিংশরিিরেযারীকদর দক্েযা তেবরর বদকে এটি দঢ়ৃ নের সদয়৷ এটি সুরক্যা নযায়ে ও অসুরবক্ে নযায়েকদর 
েন্ উপ�ুতি এিিং উভয় দকলর অিংশরিিরেযারীকদর সমযািযাকরর সযাকর ি্িহৃে িকে পযাকর৷ এেটি স�ৌর 
লক্্ সেযাষ্ী (সুরক্যা এিিং অ-সুরক্যা অবভকনেযা) ি্িিযার েকর উভয় দকলর মক্্ িিৃত্তর �ুবতিসঙ্গেেযা 
সিেের িকি এিিং সযারযা প্রবশক্র েকুি একে অপরকে উপলধি েরযা িকি। এই পযারস্বরে সমরকিন 
মযানিেযাবিকরযা্ী েমকিেযাডে েকুি মলূ্যারযার সুরক্যা এিিং সিযা�যার ক্মেযা িবৃদ্ েরকি। েদপুবর, এটি 
আন্তঃ-একেবসি এিিং আন্তঃ-সক্রিীয় সমন্বকয়র েন্ সুক�যােগুবল প্রদযান েকর �যা মলূক্যাকের সুরক্যা প্রকচটেযায় 
িিৃত্তর েনবিেের প্রবেবক্রয়যা বিসযাকি ভবিে্কে সিক�যাবেেযাকে সমরকিন েরকি ও সিেের েরকি৷ 
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মশিউকলর শনকদ্য শমলূে 
লক্্

এই মবডউল িকি:

 y মযানবিে সপ্রবক্কে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্ব ও প্রযাসবঙ্গেেযা প্রদবশকিে েরুন

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার, মলূক্যাকের সুরক্যা ি্যাখ্যা েরুন এিিং িেকি মযান েযাকের সক্করি 
এটির প্রযাসবঙ্গেেযা ও প্রকয়যাে আকলযাচনযা েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন, প্রবেটির প্রকয়যােনীয়েযাগুবল 
দবৃটেকেযাচর েরুন এিিং সসগুবলকে সুবনবদকিটে প্রসকঙ্গ প্রকয়যাে েরুন

 y এেটি সসক্টকরর সপ্রযারিযাকমর মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং প�কিযাকলযাচনযা প�কিযাকয়র সিকিরি মলূক্যাকের 
সুরক্যা সম্পবেকি ে দঢ়ৃ ি্িস্যা েঠন েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যাকে সিযায়েযা েরযার েন্ বিশ্বি্যাপী এিিং সদকশ উপলধি সরঞ্যাম এিিং 
সিংস্যানগুবল িযাইলযাইট েরুন এিিং েযাকদর েদর এিিং উপক�যাবেেযা প্রদশকিন েরুন

 y স্টে েকর সেযার বদকয় িলনু স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সক্করি দযাবয়ত্ব েযার এিিং িেকি মযাকনর 
সমন্বয় ও সযািযা সদওয়যার পদ্বে সযাকপকক্ এর প্রভযাি আকলযাচনযা েরুন

 y মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে 
বদন এিিং অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y সসক্টর েমকিসূবচকে মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং �যাচযাইেরকরর মক্্ সুরক্যার মলূক্যাকের প্র্যান 
উপযাদযানগুবলর মলূক্যাে

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং বক্রয়যােলযাপগুবল 
সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর
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মশিউকলর রূপকরখষা এবং 
প্রস্ষাশবে সময়সীমষা

শদন 1 

09:00 – 10:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেন?

10:00 – 11:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরর েী?

11:00 – 11:20 চযা বিরবে

11:20 – 12:20 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল (পিকি I)

12:20 – 13:20 ম্্যানিকভযাে

13:20 – 14:20 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল (পিকি II)

14:20 – 16:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরর: মলূ্যায়ন এিিং বিকলেের

16:00 – 16:20 চযা বিরবে

16:20 – 17:40 সুরক্যার মলূ্যারযােরর: প্রেকল্পর নেশযা, নেরদযাবর ও মলূ্যায়ন 

শদন 2

09:00 – 09:50 প�কিযাকলযাচনযার প্ররম বদন

09:50 – 10:50 সুরক্যার েটনযাগুবলর বনরযাপদ স�যােযাক�যাে

10:50 – 11:10 চযা বিরবে

11:10 – 12:00 স�ৌন সশযাের ও বন�কিযােন (PSEA) এর সরকে সুরক্যায় মকনযাক�যাে সদওয়যা

12:00 – 13:00 ম্্যানিকভযাে

13:00 – 14:00 সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সমন্বয়সযা্ন

14:00 – 14:20 চযা বিরবে 

14:20 – 16:00 মলূ্যারযােরকরর েমকি পবরেল্পনযা

16:00 – 17:00 সমযাপন ও মলূ্যায়ন 
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সসশন 1: সেন মলূধষারষার সরুক্ষা?
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি ওয়যােকি শকপর লক্্গুবল উপস্যাপন েকর এিিং অিংশরিিরেযারীকদরকে একে অপকরর সযাকর সযামযান্ পবরদশকিন এিিং 
বশখকে সুক�যাে প্রদযান েকর। প্রবশক্র মলূ্যারযার গুরুত্বপূরকি বেনযা এিিং অিংশরিিরেযারীরযা েযাকদর বনবদকিটে প্রসকঙ্গ এর প্রযাসবঙ্গেেযার প্রবে�বলে 
েরযার েন্ উতসযাি প্রদযাকনর েযারকরই প্রবশক্করর প্রস্তুবের সময়ও সমযাকলযাচনযামলূে। এটির উকদেশ্ মকনযাভযািকে প্রভযাবিে েরযা এিিং 
েযানযাকনযা, প্রবশক্করর েন্ “িযাচনভঙ্গী” সসট েরযা এিিং প্রবশক্করর মলূ্ বিসযাকি অিংশরিিরেযারীকদর প্রকরযাবচে েরযা৷

সসশকনর তদর্য্: 60 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: সলেনযাবর আকলযাচনযা / সেযািিদ্ উপস্যাপনযা ও অনশুীলন

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y অিংশরিিরেযারী এিিং সিযায়েযােযারীকদর মক্্ পবরচয় েরযাকনযার ি্িস্যা েরুন

 y প্রবশক্করর বদনটির লক্্ িযাইলযাইট েরুন

 y সমস্ত মযানিবিতেেী নযায়েকদর েন্ মলূক্যাকের সুরক্যার গুরুত্বকে আকলযাবেে েরুন এিিং 
গুরুত্ব আকরযাপ েরুন

 y বনবদকিটে সপ্রবক্কে ও েযাকের সক্করি েযার প্রভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা প্রবে�বলে 
েরকে উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও স্বীেৃবে 
বদন এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম ও সদকশর সভেকরর ক্যাস্যার সনেৃত্ব সি অন্কদর েযাকে 
এটির প্রচযার েরুন

 y স� মযানিযাব্েযার সুরক্যা সমস্ত মযানবিে অবভকনেযা দযাবয়ত্ব আকে স্বীেৃবে

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î সেল মযানবিে েমমীর সুরক্যার মলূ্যারযােরকর এেটি ভূবমেযা রকয়কে।

 Î সুরক্যা েমমীকদর মলূ্যারযােরকরর দ্যারযা মযানেুকে বনরযাপকদ েযাকদর অব্েযার ও মযানবিে 
পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযাকর ও েযা উপকভযাকে সিযায়েযা েরকে পযাকর।

প্রস্তুশে  y সসশন শুরু িওয়যার আকে িযাইবের সেকলটির েবি এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড রযাখযা িকয়কে 
িযা প্রবশক্র েকক্ সেযানও েযায়েযায় সুস্টেভযাকি সদখযাকনযা িকয়কে।

 y উপলধি িকল স্যানীয়ভযাকি উপ�ুতি বিেকল্পর েবিটি ি্িিযার েরুন।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 22: প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্করর সমীক্যা (পৃষ্যা 226)

সিংস্যান 1: িযাইবের এেটি সেকলর েবি (পৃষ্যা 156)

PPT স্যাইড: মবডউল বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

10 বমবনট স্ষািেম এবং ভূশমেষা

 y শনকজকে এিিং প্রবশক্র টিকমর পবরচয় েরযান৷
 y সর সেষানও িযাউসবেবপিং পকয়ন্ সম্পকেকি  ের্ বদন: প্রবেবক্রয়যা েন্ িযাররুকম / চযা বিরবে / 
েরুরী প্রস্যান / স�যােযাক�যাে পকয়ন্।

 y সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন 
 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও 
স্বীেৃবে বদন এিিং অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন 

 y সসক্টর েমকিসূবচকে মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং �যাচযাইেরকরর মক্্ সুরক্যার মলূক্যাকের 
প্র্যান উপযাদযানগুবলর মলূক্যাে 

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং 
বক্রয়যােলযাপগুবল সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর

 y অংশরিহেেষারীকদর প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্র সমীক্যা সমূ্পরকি েরকে িলনু। প্রবশক্করর সময় 
েী সশখযাকনযা িকছি েযা রে্যাে েরযা অিংশরিিরেযারী ও প্রবশক্েকদর েন্ স� সুবি্যােনে েযা 
ি্যাখ্যা েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর বনকেকদর পবরচয় বদকে িলনু: েযাকদর নযাম এিিং েযারযা স� সিংস্যার সকঙ্গ 
েযাে েরকে।

PPT স্যাইড 

সিংস্যান 22: 
প্রযাে-/পরিেমী-
প্রবশক্করর 
সমীক্যা 
(পৃষ্যা 226)

20 বমবনট সেন মলূধষারষার সরুক্ষা? 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন সর আমরযা সেকল সেন এই প্রবশক্কর একসবে, এিিং মলূক্যাকের সুরক্যা গুরুত্বপূরকি 
সেন েযা অকন্বের েরযার মযা্্কম এই সসশনটি শুরু িকি। 

 y হষাইশের এেটি সেকল ক্রযাচ ি্িিযার েকর েলপর পযার েরকে এমন এেটি েবি সদখযান।
 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সেকলটি সেযারযায় �যাকছি মকন িয়? 

উত্তকর �যা অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর: স্যাস্্ সেকন্দ / মযাকেকি কট / েযার িযা বিকে / সু্ককল / টয়কলকট। 
প্রনেটির উকদেশ্ িকলযা মযানবিে সসিযা (স�মন স্বযাস্্, খযাদ্ বনরযাপত্তযা, বশক্যা, WASH) সমযানভযাকি 
সসিযা প্রদযাকনর এেটি দীেকি েযাবলেযা প্রেযাশ েরযা। 

 y শনম্নশলশখে েযােক্বনে প্রনেগুবলর েকয়েটি ি্িিযার েকর সেকলটির �যারিযাপর সম্পকেকি  এেটি 
আকলযাচনযার ি্িস্যা েরুন:

 y আপবন বে মকন েকরন স� সস এই পবরকেিযাগুবলকে অরকিিি প্রকিশযাব্েযার সপকয়কে? 
সেন/সেন নযা?

 y েযার েী েী িযা্যার অবভজ্েযা িকে পযাকর এিিং সেন?
 y সস বে ওই পবরকেিযাগুবল ি্িিযার েরযার েন্ বনরযাপদ?
 y আপবন বে মকন েকরন স� এই পবরকেিযার অিস্যান ও প্রকিকশর পর সম্পকেকি  েযার সকঙ্গ 
পরযামশকি েরযা িকয়কে?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� এই পবরকেিযাগুবলর প্রবেটিই এেটি মযানবিে পবরকেিযার সযাকর সম্পবেকি ে 
িকে পযাকর:

 y সশৌচযােযাকর �যাওয়যা = ডযাব্লুএএসএইচ (WASH)
 y সু্কল �যাওয়যা = বশক্যা
 y স্বযাস্্ সেকন্দ �যাওয়যা = স্বযাস্্
 y সযাকর তেবর েরযা িকছি। 

সিংস্যান 1:
িযাইবের এেটি 
সেকলর েবি 
(পৃষ্যা 156)
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 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন সসিযা বলখুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর পুকরযাপুবর বেজ্যাসযা েরুন: সে সসগুবল সসগুবল বনরযাপকদ অ্যাকক্সস েরকে 
পযাকর বনবচিে েরকে দযায়ী?

উত্তরগুকলযা প্রযায়শই সেযাকনযা বিকশেীেৃে একেবসি (স�মন ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশনযাল, UNHCR)
সে প্রযায়শই সর�যার েকর। "সঠিে উত্তরটি িল" সমস্ত বেেুর এেটি পবরমযাকপর দযাবয়ত্ব রকয়কে।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y সেকলটির েৃশরেম পযা তেবরর মে বেেু েযা�কিেলযাকপর েন্ স� বিকশেজ্ একেবসির প্রকয়যােন 
িকে পযাকর েযা ি্যাখ্যা েকরযা, বেন্তু সেকলটি স�ন েযাকদর সেল পবরকেিযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর 
েযা বনবচিে েরযা সেল পবরকেিযা প্রদযানেযারীর (স�মন, ওয়যাশ, বশক্যা, স্বযাস্্, ইে্যাবদ) দযাবয়ত্ব।

হুইলকচয়যাকর রযােযা িযাচ্যা (সমযাট বশক্যারমীর 5% এর েম) আকে এমন সেযাকনযা স্যাকন সেযাকনযা এনবেও 
বশক্যা পবরকেিযা প্রদযান েরকে, এমন এেটি উদযািরর বদন। এই এনবেও সু্ককল উপলধি হুইলকচয়যার 
এিিং সেযাট িযাচ্যার েন্ উপ�ুতি ক্রযাচ আকে বনবচিে েরযা �যাকে �যাকে িযাইবে সরকে সেকল মে 
বশশুকদর সিকে "অ্যাকক্সস" প্রদযান সসিযা বদকে পযাকর। েযারযা বনবচিে েকরকে স�, ল্যাবরেনগুবল 
অক্ম ি্বতিকদর েন্ অ্যাকক্সসক�যাে্ বেল এিিং স্লটি সমেল বেল এিিং নবুি েযািযা।

মকন রযাখকিন: সম্ি িকল প্রবশক্করর সময় এেটি উদযািরর ি্িিযার েরুন।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� আকের উদযািররটি মলূক্যাকের সুরক্যার এেটি উদযািরর। সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সমস্ত সবক্রয় ি্বতির দযাবয়ত্ব। েযাকদর েন্ বেেু বিেয় বিকশে 
সিংস্যার সযাকর েযাে েরকে িকে পযাকর (উদযািররস্বরূপ প্রকস্টিে এর বি্যান), েকি েযারযা েযাকদর 
পবরকেিযার বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযার অরকিপূরকি অ্যাকক্সস বনবচিে েরযার েন্ দযায়ী।

25 বমবনট সেন আপনষার েনকেসেে গুরুত্বপেূ্য মলূধষারষার সরুক্ষা? 

 y অংশরিহেেষারীকদর েটুিকে ভযাে িকয় স�কে িলনু। এই প্রসকঙ্গ েটুিকদর সক্করির েমকিসূবচকে 
েযারযা স� সুরক্যা সমস্যাগুবলর সমু্খীন িকয়কে সসগুবলর িযাস্তি উদযািররগুবলর আকলযাচনযা 
েরকে িলনু। 

এেটি উদযািরর সরিরযাি েরুন: খযািযার বিেরর সেন্দ সরকে স�রযার পকর আক্রযান্ত িওয়যা ি্বতি 
ও েযাকদর খযািযাকরর আইকটম চুবর িওয়যা। (সম্ি িকল উদযািররটিকে খযাপ খযাইকয় বনকয় সূকরির সকঙ্গ 
প্রযাসবঙ্গে েকর েুলনু।) 

স�খযাকন অিংশরিিরেযারীরযা সেযানও সুরক্যা সমস্যার সরযাসবর অবভজ্েযা নযা রযাকখ, েযাকদরকে 
এেটি েযাব্বিে উদযািরকরর েরযা ভযািনু। 

 y জটুিকদর অংশরিহেেষারী প্রবে এেটি েকর উদযািরর এেটি A5 টুেরযা েযাকডকি  মযােকি যার েলম 
বদকয় এমনভযাকি বলখকে িলনু �যাকে সিযাই েযা পিকে পযাকর। উদযািররটি স�খযাকন সম্ি সসখযাকন 
প্রযাসবঙ্গে িকে িকি।

 y অংশরিহেেষারীকদর �ুেকল দযাঁিযাকনযার েন্ আমন্ত্রর েযানযান এিিং সেযান সসক্টর েমকিসূবচকে 
েযারযা স� সুরক্যা সমস্যার সমু্বখন িকয়কে েযার উদযািরর সিংবক্তিভযাকি িলকে িলনু। 

মকন রযাখকিন: এেটি প্রযাচীর উপর সি উদযািরর আপ লযাঠি এিিং সম্ি প্রবশক্র এিিং প্রবশক্র 
সমযাবতি অব্কিশন উদযািরর বিসযাকি ি্িিযার েরযা প্রবশক্র েকুি েযাকদর সেকি। 

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর উদযািররগুকলযার েন্ ্ন্িযাদ েযানযান। ি্যাখ্যা েরুন স� আমরযা 
সসসিগুবল এখনই সমযা্যান েরি নযা বেন্তু প্রবশক্করর সময় আমরযা সসগুবল উকলেখ েরি। 

A5 মযাকপর 
েযাকডকি র টুেকরযা 
ও মযােকি যার েলম 

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 Î সেল মযানবিে েমমীর সুরক্যার মলূ্যারযােরকর এেটি ভূবমেযা রকয়কে।

 Î সুরক্যা েমমীকদর মলূ্যারযােরকরর দ্যারযা মযানেুকে বনরযাপকদ েযাকদর অব্েযার ও মযানবিে 
পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযাকর ও েযা উপকভযাকে সিযায়েযা েরকে পযাকর।

PPT স্যাইড 
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সহষায়েষােষারীর সনষাে

সেন মলূধষারষার সরুক্ষা? 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

্যারযািযাবিে প্রনেগুবলর মযা্্কম অিংশরিিরেযারীরযা অিংশরিিনেযারীকদর উকদেশ্ মলূ্যারযার সুরক্যার মলূ উপযাদযানসমিূকে বেেুটযা েুকল ্রযা: 
বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযা, অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, েিযািবদবিেযা, অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন। 

 y অ্যাকক্সসকে অরকিিি েকর েুলকে সিযায়েযা ও পবরকেিযাকে আিবশ্েভযাকি িকে িকি:

a  প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 

b  প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c  বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d  েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷
e  শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f  সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্ 

 y িযাইবের সেকলটিরর সক্করি, সুরবক্ে এিিং সিে নযােযাল এিিং শযারীবরেভযাকি অব্েম্ িওয়যার সক্করি েযার অ্যাকক্সস স্টেভযাকি সীমযািদ্ 
িকয় �যায়৷ 

 y সেকলটি বনরযাপকদ পবরকেিযাগুকলযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকর নযা এই ের্টি পরযামশকি সদয় স� সস উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর পদ 
শনযাতি েরযার প্রবক্রয়যায় সিংবলেটে নযাও রযােকে পযাকর। শনযাতিেযারী উপ�ুতি অিস্যান এিিং অ্যাকক্সকসর রুটগুকলযার। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

এই প্রনেটির উকদেশ্ িল অিংশরিিরেযারীরযা সনযাতি েরযার েন্ স� সমস্ত সেকলকমকয়কে বনবচিে েরযার েন্ সমস্ত মযানবিে অবভকনেযাকদর 
ভূবমেযা রকয়কে:

a  অিস্যান ও পবরকেিযায় প্রকিশসযা্্েযার পর সম্পকেকি  পরযামশকি েরযা িকয়কে
b  বনরযাপকদ পবরকেিযা প্রযাতি েরকে সক্ম 

c  সম্যাকনর সযাকর ের্

স্বীেযার েরুন স� সুরক্যার মলূ্যারযােরর সেিল মযানবিে েযাকের েমমীিকৃন্দর ভূবমেযা নয়, একে স্যানীয় ও েযােীয় সরেযাকরর প্রযারবমে 
দযাবয়ত্ব রকয়কে। �বদও, েযাকদর বনেস্ব েমকিসূবচর প্রসকঙ্গ, ওয়যাশ, আশ্রয়, বশবির পবরচযালনযা, েমমী ইে্যাবদর ভূবমেযা েেটযা গুরুত্বপূরকি িকে 
পযাকর েযা স্বীেযার েরকে িকি। 
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সসশন 2: সরুক্ষাকে মলূ ধষারষায় 
আনষা বলকে েী সবষাঝষায়?
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই অব্কিশকন অিংশরিিরেযারীরযা GPC বরিক�র মলূ্যারযার প্র্যান প্রিযাকির ্যাররযার প্রিেকি ন েকর। এই অব্কিশকন বেেু 
মলূ্যারযার সুরক্যার উদযািরর রকয়কে এিিং েীভযাকি এই GPC সিংজ্যাটি প্রবে�বলে িয় েযাও অকন্বের েকর। 

সসশকনর তদর্য্: 60 বমবনট 

সসশকনর প্রেষার: সেযাট সেযাষ্ীকে েযাে / ইন্্যার ্�যাবক্টভ অনশুীলন / সলেনযাবর আকলযাচনযা

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y ‘মলূক্যাে’ এর িিৃত্তর ্যাররযাটির ভূবমেযা এিিং ি্যাখ্যা

 y মলূক্যাকের সুরক্যা বেবপবস সিংজ্যাটি ি্যাখ্যা েরুন 

 y সক্রি সরকে �রযা�র উদযািরকরর সযাকর এই সিংজ্যাটি আকলযাবেে েরুন 

 y বে মলূ্যারযার সুরক্যা আকে এিিং এই সরকে আসযা অনশুীলকনর এিিং দযাবয়ত্ব নযা িয় 
শবতিশযালী েরযা।

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান মযানবিে েযা�কিেলযাকপর েন্ প্রযাসবঙ্গে অভ্যাকসর 
িযাস্তি উদযািরর বদন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযাকে সুরক্যার নীবেগুকলযা েযা�কিের েরযা 
ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা ও সম্যাকনর প্রচযাকরর প্রবক্রয়যা 
বিসযাকি সিংজ্যাবয়ে েকর

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন শু্ুমযারি আমরযা েী েবর (পর্) েযাকেই নের রযাকখ 
নযা এটি আমরযা েী ভযাকি এটি েবর (প্রবক্রয়যা) সসটিকে নের রযাকখ। 

 Î সুরক্যা সমস্ত বিভযাকের মযা্্কম এিিং সপ্রযারিযাম/প্রেকল্পর চকক্রর সমস্ত প�কিযাকয় মলূ স্যাকে 
আনকে িকি।

প্রস্তুশে  y সুরক্যা মলূ্যারযার উদযািরর উদযািরর রুম েযােযােযাবে সপযাটেযার রযাখুন। উদযািরনস্বরূপ, 
সিংস্যান 2 সদখুন (পৃষ্যা 157)।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 2: মলূক্যাকের সুরক্যা্র উদযািররসমিূ (পৃষ্যা 157) 

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূক্যাকের সুরক্যার বেবপবস সিংবক্তি সিংজ্যা

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন: 

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযাকদর িেকি মযান মযানবিে েযা�কিেলযাকপর েন্ প্রযাসবঙ্গে 
অভ্যাকসর িযাস্তি উদযািরর বদন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

10 বমবনট মলূধষারষার সবষাঝষা

 y অংশরিহেেষারীকদর বেজ্যাসযা েরুন স� েযারযা 'মলূ্যারযােরর' শব্দটির সরকে ি�ুকে

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y শলিপ চষাকে্য  অিংশরিিরেযারীকদর েযাে সরকে ্যারনযাগুবল বলখুন এিিং বনকম্নযাতি মলূ 
পকয়ন্গুবলকে িযাইলযাইট েরুন:

 y মলূক্যাকের সক্করি এটির েন্ বনবদকিটে সসক্টর, েমকিসূবচ অরিযা প্রেল্প েযািযা বনবদকিটে বেেু 
সমস্যার (বলকঙ্গর অসমেযা) সমযা্যান েরযা প্রকয়যােন অরিযা বেেু বনবদকিটে পবররবেকে 
(বলকঙ্গর সমেযা) অিদযান রযাখযা দরেযার৷

 y মলূক্যাকের উকদেশ্ িল উপবস্ে সসক্টর েমকিসূবচ অরিযা প্রেকল্পর (স�মন েন, 
স্বযাস্ি্িস্যা এিিং স্বযাস্্বিব্ প্রেল্প) ইবেিযাচে প্রভযািকে সেযান পবরবস্বেকে সিকিযাব্ে 
েরযা অরিযা সমস্যাকে মলূক্যাকের অন্তভুকি তি েরযা (স�মন বলঙ্গ)৷ 

 y আমরযা বে েবর (সযামরিী) েযার বদকে মলূক্যাে স�যােযাস েকর নযা েযার িদকল আমরযা 
বেভযাকি েবর সসবদকে নের সদয় (পদ্বে)৷ 

বলিপ চযাটকি , আঠযা 
লযােযাকনযা সটপ, 
মযােকি যার সপন

20 বমবনট সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা

 y অংশরিহেেষারীকদর সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উপযায়গুবল েটুিকে ভযাে িকয় আকলযাচনযা 
েরকে িলনু।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর ্যাররযাগুবল পুকরযাপুবর ভযাে েকর বনকে িলনু। সেযাকনযা পকয়ন্ 
সনযাতি েযা�কিের েরুন স�টি সম্পবেকি ে:েমকিসূবচগুবলকে অন্তভুকি তি সুরক্যা নীবেমযালযা; 
মযানবিে েমকিসূবচ েঠকন বনরযাপত্তযা, ম�কিযাদযা ও অব্েযার; পবরকেিযায় অ্যাকক্সস বনবচিেেরর; 
দযাবয়ত্ব; এিিং অিংশরিির|

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার GPC সিংজ্যাকে উপবস্ে েরুন:

"সুরক্যার নীবে অন্তভুকি তি েরযার প্রবক্রয়যা এিিং মযানবিে সযািযাক�্ অরকিিি প্রকিশযাব্েযার, 
বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা উন্নীে েরযা।"

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা আমরযা েী েবর (েযাে) েযার উপর আকলযােপযাে 
েকর নযা েদপুবর আমরযা েীভযাকি েযােটি েবর (পদ্বে) েযার উপর এিিং �যাকে সপ্রযারিযাম/
সপ্রযাকেক্ট সযাইকেকলর সমস্ত সসক্টর এিিং প�কিযায় েকুি বনরযাপত্তযা মলূক্যাকে রযাকে েযার উপর 
আকলযােপযাে েকর।

PPT স্যাইড
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 y অংশরিহেেষারীকদর বেজ্যাসযা েরুন স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সরকে সুরক্যা 
েমকিসূবচর/আলযাদযা েকর েরযা সুরক্যার েযাকের ে�যাৎ েেটযা? এই মন্তি্গুবল প্রেযাশ 
েরুন, স�মন:

 y সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সমস্ত পরবিেরিেী েমমীকদর দযাবয়ত্ব 
স�খযাকন সুরক্যার বক্রয়যােলযাপ সুরক্যা বিকশেজ্ দ্যারযা অব্েৃিীে িয়

 y সুরক্যামলূে েযাকে সুরক্যার বনবদকিটে উকদেশ্ রকয়কে 

 y সুরক্যার েযাে িল এেটি বিকশেকজ্র সক্রি স�খযাকন সপশযাদযার মযানকের 
বনেস্ব সসট রকয়কে।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা মযানবিে সুরক্যার এেটি অিংশ। এটি সুরক্যার এেটি 
অিংশ �যা সমস্ত েনবিেের অনশুীলনেযারীকদর দযাবয়ত্ব৷ আপনযার প্রযাে্বিে েযাকে সুরক্যাকে 
মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটির সুরক্যা বিকশেকজ্র সমরকিকনর প্রকয়যােন িয় নযা। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

20 বমবনট অনশুীলকনর সক্করে সরুক্ষাকে মলূ ধষারষায় আনষা সেমন হকব?

 y অংশরিহেেষারীকদর েকরর চযারপযাকশ আকের অনশুীলকনর মকেযা এেই েটুিকে পযায়চযাবর 
েরকে এিিং সদওয়যাকল লযােযাকনযা সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উদযািররগুবল পিকে িলনু। 

 y জটুিকদর উদষাহরেগুশল GPC এর সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সিংজ্যায় প্রবে�বলে িকছি 
বেনযা েযা প্রবে�বলে েরকে িলনু এিিং �বদ েযা িয় েকি েযা সেন? 

 y উদষাহরেগুশল েীভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর GPC সিংজ্যাটিকে প্রবে�বলে েকর েযার 
পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযা েরুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4 সদখুন

 y ি্যাখ্যা েরুন স� পরিেমী সসশকন অিংশরিিরেযারীকদর েযাকদর বনকের অবভজ্েযাগুবল 
সশয়যার েরযার এেটি সুক�যাে সদওয়যা িকি।

সিংস্যান 2: 
মলূক্যাকের 
সুরক্যা্র 
উদযািররসমিূ 
(পৃষ্যা 157) 

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ 

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন:

 Î বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযাকে সুরক্যার নীবেগুকলযা েযা�কিের 
েরযা ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা ও সম্যাকনর প্রচযাকরর 
প্রবক্রয়যা বিসযাকি সিংজ্যাবয়ে েকর

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন শু্ুমযারি আমরযা েী েবর (পর্) েযাকেই নের 
রযাকখ নযা এটি আমরযা েী ভযাকি এটি েবর (প্রবক্রয়যা) সসটিকে নের রযাকখ। 

 Î সুরক্যা সমস্ত বিভযাকের মযা্্কম এিিং সপ্রযারিযাম/প্রেকল্পর চকক্রর সমস্ত প�কিযাকয় মলূ স্যাকে 
আনকে িকি।

PPT স্যাইড
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সহষায়েষােষারীর সনষাে
মলূধষারষার সবষাঝষা

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

আকলযাচনযার পর বনকদকিশনযা েযানযাকনযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদর সেযানও সদকশ প্র্যানমন্ত্রীর সঞ্চযালকনর সেযানও উদযািরর আকে বেনযা েযা 
বেজ্যাসযা েরুন? (উদযািররস্বরূপ, বলঙ্গেে মলূ্যারযােরর, বশশু সুরক্যা)। 

বিউম্যাবনট্যাবরয়যান বক্রয়যােলযাকপর মলূ স্যাকে অন্তভুকি বতির পৃরে েকয়েটি প্রেযাকরর মক্্ অন্তভুকি তি রকয়কে: 

1  শলঙ্গ শভশতিে মলূক্ষাে েমকিসূবচ প্রবেটি সযাইকেকল নযারী, পুরুে, সেকল ও সমকয়কদর ওপর েযা�কিেলযাকপর প্রভযািগুবল বিকিচনযা 
েকর। বলঙ্গ পবরচয় মলূ স্যাকে বনকয় �যাওয়যার লক্্মযারিযাটি িল �যাকে মবিলযার পযাশযাপযাবশ পুরুেকদর ি্িিযাবরে ও সেৌশলেে 
প্রকয়যােযানীয়েযাগুকলযা স্বীেৃে িয় এিিং পবলবস ও সপ্রযারিযাবমিংকয় প্রবে�বলে িয়। IASC সেন্ডযার মযােকি যার িল এেটি টুল �যা এেটি 
0-3 সস্ককল এেটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান প্রেল্প মবিলযা, সমকয়, সেকল এিিং পুরুেরযা সমযান ভযাকি উপেৃে িকি েযা সুবনবচিে েরযার 
েন্ �করটে পবরেবল্পে েরযা িকয়কে বেনযা, এিিং এই প্রেল্পটি বলঙ্গ সমেযা অেকি ন েরকি বেনযা পবরমযাপ েকর।27 

2  শলঙ্গ-শভশতিে অে্ষাচষার (GBV) এেটি ি্পে আন্তেকি যাবেে েনস্বযাস্্ এিিং মযানিযাব্েযার সমস্যা। IASC GBV বনকদকি বশেযাটি 
সমস্ত বিভযাকের বিউম্যাবনট্যাবরয়যান উত্তকর েযাকদর পবরেল্পনযা, প্রকয়যাে, সমম্বয়, নেরদযাবর েরযার সযাকর সযাকর সমস্ত বিভযােকে 
সিযায়েযা েরকে এিিং GBV প্রবেকরযা্ ও প্রশবমে েরকে আিবশ্ে বক্রয়যােলযাপগুকলযার মলূ্যায়ন েকর।28

3  শশশু সরুক্ষাকে মলূক্ষাকে আনষা, ‘...অরিযা বনবচিে েরকে িকি স�ন বশশু সুরক্যার গুরুত্ব েনবিেের েযাক�কির সমস্ত 
বদেকে েযানযাকনযা িয়, বশশু সুরক্যার প্রভযািকে েযাকে সিকিযাব্ে েরযার েন্ সযািযা�্ েরকে িকি �যা সমস্ত েনবিেেররযা েকর 
রযাকেন৷ অন্ভযাকি িলকল, বশশু সুরক্যার মলূক্যাে ‘ক্বে েরকিন নযা’ নীবের সযাকর সম্ে৷ (বশশু সুরক্যায় মযানবিে ি্িস্যা 
রিিকরর ননূ্েম মযান সদখুন)।29

4  এইচআইশভ এবং এইিস মলূক্ষাকের এেটি প্রবক্রয়যা �যা বিেযাকশর সযাকর সিং�ুতি েমমীকদর এেটি েযা�কিেরী ও দীেকিস্যায়ী 
পদ্বের সযািযাক�্, েযাকদর স্বযাভযাবিে েযাকের মযা্্কম ও েযাকদর েমকিস্কলর মক্্ এডস-এর েযারর ও �লযা�ল সম্বকধে িলকে 
সযািযা�্ েকর...এটি মলূে এেটি প্রবক্রয়যা �যার মযা্্কম এেটি সসক্টর বিকলেের েকর স� এইচআইবভ ও এইডস এখন ও ভবিে্কে 
েীভযাকি প্রভযাি স�লকে পযাকর, এিিং েীভযাকি সসক্টকরর নীবে, বসদ্যান্ত এিিং েযা�কিেলযাপ মিযামযারী ও সসক্টকরর দীেকিকময়যাদী 
উন্নয়নকে প্রভযাবিে েকর েযা বিকিচনযা েকর।30

5  প্রশেবন্ী ব্শতিকদর সষাম্ অজ্য কনর এেটি সেৌশল িল প্রবেিধেেেযার মলূ্যারযােরর। বডকসম্বর 2006 এ অনবুষ্ে প্রবেিধেী 
ি্বতিকদর অব্েযাকরর ওপর সকম্লন (সেনযাকরল অ্যাকসম্বলী বরকেযাবলউশযান 61/106, অ্যাকনক্স I) অন�ুযায়ী সরেযার, আন্তেকি যাবেে 
সিংস্যা, প্রবেিধেীকদর সিংস্যা এিিং অন্যান্ নযােবরে সমযাকের সিংস্যা, সেকল সযাকম্র লকক্্ নেুন উদেকম েযাে েরকে।

6  বিভযাকের বক্রয়যােলযাপগুকলযার মক্্ 'আপৎেষালীন সসটিংকস মষানশসে স্ষাস্্ এবং মন-সষামষাশজে সহষায়েষার জন্ 
শনকদ্য শশেষা (MHPSS)' বনবদকিটে সযামযাবেে উকদ্ে (সম্যানীয় সেকলর েন্ বনরযাপদ এিিং উপ�ুতি অ্যাকক্সস) সি বনকদকি বশেযা 
অন্তভুকি তি েরুন।31 স�ৌবেে শব্দ 'মযানবসে স্বযাস্্ এিিং মকনযা সযামযাবেে সিযায়েযা' [MHPSS] স� সেযাকনযা ্রকরর স্যানীয় অরিযা 
িযাবি্ে সিযায়েযা �যা মকনযা সযামযাবেে সুস্েযাকে সুরবক্ে িযা প্রচযার েরকে এিিং/অরিযা মযানবসে বিেৃবের প্রবেকরযা্ িযা 
বচবেতসযা েরযার লকক্্ িরকিনযা েরকে ি্িিযার েরযা িয়।32

7  বয়স, শলঙ্গ ও তবশচকরে্র মলূধষারষােরে রষার সংজ্ঞষা UNHCR এইভযাকি বদকয়কে বলঙ্গসযাম্ ও মযানিযাব্েযাকরর প্রবে 
শ্রদ্যা, বিকশে েকর নযারী ও বশশুকদর অব্েযার, উন্নীে েরযার এিিং েযাবেেে, সযামযাবেে িযা ্মমীয় পটভূবম বনবিকিকশকে সেল 
শররযারমীর সুরক্যা িব ক্িে েরযার সেৌশল।33

27 https://www.humanitarianresponse.info/topics/genderসদখুন।

28 http://gbvaor.net/tools-resources/ আইএএসবস বেবিবভ বনকদকি বশেযাগুবলর আপকডকটড সিংস্করর এখনও অনলযাইকন উপলধি নয়। এেিযার উপলধি িকল 
এটি এই সযাইকট সপযাস্ েরযা িকি।

29 http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf.

30 UNAIDS http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-
sectors-and-programmes--guide/19.pdf 

31 http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 

32 মযানবিে পবরকিকশ আইএএসবস, মযানবসে স্বযাস্্ এিিং মকনযাসযামযাবেে সিযায়েযার েন্ (এমএইচবপএসএস) বনকদকি বশেযা, পৃষ্যা 1-2

33 UNHCR (2006a) UNHCR সরঞ্যাম অপযাকরশকন অিংশরিিরমলূে মলূ্যায়কনর েন্। সেকনভযা: UNHCR.

https://www.humanitarianresponse.info/topics/gender
http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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সরুক্ষা প্রধষান প্রবষাহ সবষাঝষা

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা সম্বকধে বেেু ্যাররযার অরকি েী:

 y েল, স্বযাস্্ি্িস্যা এিিং স্বযাস্্বিব্র (ওয়যাশ) মে অন্ সক্রিগুবলকে সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y প্রেল্প িকৃত্তর (মলূ্যায়ন, বডেযাইন, বনরীক্র, মলূ্বন ক্িযারর এিিং বশক্র) সমস্ত ্যাকপর সময় সুরক্যা বিকিচনযাকে অন্তভুকি তি েরযা িকছি
 y মযানেু বনরযাপদ বেনযা েযা বনকয় বচন্তযা েরযা
 y মযানেু অব্েযার সম্পকেকি  সপ্রযারিযাবমিং মক্্ সম্যান েরযা িয় বেনযা সম্পকেকি  বচন্তযা
 y সপ্রযারিযাম ও সপ্রযাকেকক্ট দিুকিলেযা বিকিচনযা েরযা বনবচিেেরর
 y সেল গ্রুকপর অিংশরিির বনবচিেেরর
 y েমকিসূবচ প্রেকল্পর সম্যাি্ সুরক্যা �ঁুবে সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন
 y মযানকুের সুরক্যা, সম্যান এিিং অব্েযাকরর ওপর বিদ্মযান সসক্টর েমকিসূবচ ও প্রেল্পগুবলর ইবেিযাচে প্রভযাি সিকিযাব্ে িকছি 

বেেু অিংশরিিরেযারী একেবসিগুবলর মক্্ েযাে েরকে পযাকর �যা 'বনরযাপদ সপ্রযারিযাবমিং' িযা 'বনরযাপদ এিিং সম্যাবনে সপ্রযারিযাবমিং' এর মকেযা এেই 
রেম ্যাররযা প্রেযাশ েরকে বিবভন্ন পবরভযােযা ি্িিযার েকর। 'সুরক্যার মলূ্যারযােরর' স� আন্তঃসিংস্যা স্যায়ী েবমটি (IASC) ও বিশ্বি্যাপী 
সুরক্যা ক্যাস্যার (GPC) এর সম্ে পবরভযােযা েযা ি্যাখ্যা েরকে প্রস্তুে রযাকুন। সুরক্যাকে মলূক্যাকে আনয়ন সম্পকেকি  GPC সিংকক্পন সদখুন 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_
Mainstreaming-EN.pdf. 

বনরযাপদ এিিং ম�কিযাদযাসম্পন্ন সপ্রযারিযাবমিংকে উৎসযাি সদয় এমন দবৃটেভবঙ্গগুবল সিসময় ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর অব্েযাকরর উপর, অরিযা 
মযানেুকে েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি েরকে, প্রবেবি্যাকন সপকে এিিং বন�কিযােকনর প্রভযাি সরকে মবুতি সপকে সযািযা�্ েকর এমন মযানবিে 
েমমীকদর গুরুত্ব সদয় নযা।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

এই আকলযাচনযার সময় অিংশরিিরেযারীরযা সুরক্যার সিংজ্যা েযানকে চযাইকে পযাকর। বনম্নবলবখে সিংজ্যাটি সদওয়যা উবচে: 

"�যািেীয় েযা�কিেলযাকপর লক্্ িল প্রযাসবঙ্গে আইবন সিংস্যাগুবলর আক্বরে অরকি ও মমকিযারকি অন�ুযায়ী (অরকিযাৎ, 
মযানিযাব্েযার আইন, আন্তেকি যাবেে মযানবিে আইন, শররযারমী আইন) ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি সম্যান অেকি ন।"  
আন্তঃ-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি (আইএএসবস, 1999)

একক্করি সুরক্যার সিংজ্যা বদকয় পূরকিযাঙ্গ ি্যাখ্ সদওয়যাই প্রবশক্করর লক্্ সিযাে সস েরযার পরযামশকি সদওয়যা িয়নযা৷ প্রবশক্েকে সেযার সদওয়যা 
উবচে স� সুরক্যামলূে েযা�কিক্রমগুবল সুরক্যার অবভকনরিীকদর দযাবয়ত্ব এিিং এই প্রবশক্রটি মলূ্যারযার উপর মকনযাক�যাে সেন্দীভূে েকর �যা 
সমস্ত মযানবিে েমমীর দযাবয়ত্ব। �বদও, বনবদকিটে সেযানও প্রকনের উত্তর সদওয়যার েন্ সিযায়েযােযারীকে আইএএসবস সিংজ্যাকে সদওয়যা বনকম্নযাতি 
বনকদকি বশেযা সম্পকেকি  সেকন রযাখকে িকি।

IASC সরুক্ষার সংজ্ঞষা
ইন্যার-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি (IASC) িল মযানবিে প্রবেবক্রয়যা এিিং এর প্রবেবনব্ত্ব প্রেযাকরর (এটি েযাবেসিংে, সরড ক্রস, সরড বক্রকসন্ 
মভুকমন্ এিিং এনবেওকদর প্রবেবনব্ত্ব অন্তভুকি তি)-এর েন্ প্রযারবমে ইন্যার-একেবসি সমন্বকয়র উপযায়।

IASC-এর সিংজ্যাটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান এিিং মযানি অব্েযাকরর েমমীকদর েন্ 'আমকরিলযা' সিংজ্যা বিসযাকি বিসৃ্তে ভযাকি বিকিবচে এিিং এটি 
গুরুত্বপূরকি েযারর এটি স্টেেই সুরক্যা সক্করি েযাকের সেকন্দ েনসযা্যারকরর অব্েযারগুকলযাকে প্রবেষ্যা েকর। আইএএসবস সিংজ্যার ওপর বভবত্ত 
েকর অকনে একেবসিই অব্েযারগুবল উপলবধি েকর এিিং পরিেমীকে েযাকদর েযাকের অরিযাব্েযাকরর বভবত্তকে সুরক্যা সম্পবেকি ে েযাকদর বনেস্ব 
সিংজ্যা তেবর েকর৷

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
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IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: ‘রষাবেীয় েষার্যেলষাপ’
প্রবেবক্রয়যাশীল, প্রবেেযারেযারী এিিং পবরকিশ=েঠনেযারী বক্রয়যােলযাপগুকলযা �রযাক্রকম েখকনযা েখকনযা স্বল্প সময়যাদী, মযা�যাবর সময়যাকদর এিিং 
দীে সময়যাকদর বিসযাকি ি্যাখ্যা েরযা িয়।

বেন ্রকরর বনরযাপত্তযা পবরেল্পনযা অ্ীকন স� বক্রয়যােলযাপগুবল অন্তভুকি তি েযার উদযািরর: 

1. প্রশেশরিয়ষাশীল ব্বস্ষারিহে িল এেটি আশু বক্রয়যােলযাপ �যা এেটি িবিেকিযামী িযা লঙ্ঘকনর প্রবেবষ্ে ্রকরর সযাকর 
েৃিীে িয় এিিং এটির লক্্ িল এর পুনরযািবৃত্ত সঠেযাকনযা, এটি িধে েরযা এিিং/অরিযা এর আশু প্রভযািগুকলযা হ্যাস েরযা। 
প্রবেবক্রয়যাশীল ি্িস্যারিিকর এেটি প্রেৃে েরুরী প্রকয়যােনীয়েযার ্যাররযা রযাকে (েকি অকনে িের ্কর চলকে পযাকর) এিিং 
এর লক্্ িল সেযাকনযা লঙ্ঘকনর আশু আেকঙ্কর মক্্ রযােযা নযােবরেকদর সেযাকনযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর েযাকে সপৌঁেযাকনযা। এগুকলযার 
বিেয় মলূে অপি্িিযাকরর এেটি প্যাটযানকি িধে েরযা, প্রবেকরযা্ িযা হ্যাস েরযা।

উদষাহরে: বচবেৎসযা পবরকেিযাগুকলযাকে মযানি অব্েযার লঙ্ঘকন আক্রযান্তকে বনরযাপকদ সর�যার েরযা

উদষাহরে: এনএ�আই বিেরকরর অিংশ বিসযাকি েযাকঠর েযাঠযাকমযা সরিরযাি েরযা, েযাই নযারী ও বেকশযারী সমকয়কদর 
আইবডবপ ে্যাকম্পর িযাইকর ভ্রমর েরকে িকি নযা

2. পনুব্যষাসন, পনুরুদ্ধষার, ক্শেপরূে এিিং সমরযামকের মষাধ্কম লঙ্ঘকনর এেটি প্যাটযাকনকির পকর েনসযা্যারকরর ম�কিযাদযা 
পুনরুদ্যার এিিং প�কিযাতি েীিন�যারিযার শেকি  বনবচিে েরযার লকক্্ প্রবেেযারমলূে পদকক্প সনওয়যা। প্রবেেযারমলূে 
েযা�কিক্রমগুবল দীেকি সময়যাকদ এিিং অবভভযািেকদর প্রভযািগুবলর সযাকর িসিযাসেযারীকদর সিযায়েযা েরযার লক্্। এর মক্্ 
েযাকদর স্বযাকস্্র পুনরুদ্যার, েযাকদর পবরিযাকরর সরেস, েীবিেযা সমরকিন, আিযাসন, বশক্যা, বিচযার বিভযােীয় েদন্ত এিিং প্রবেেযার 
অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর।

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার উত্তরেীবিকদর েযাবলমযাকলপন প্রবেকরযা্ েরকে স্বযাস্্কেন্দগুবলকে বশক্যা

উদষাহরে: এেটি েীবিেযা সপ্রযারিযাকমর অিংশ বিসযাকি প্রযাতিন স�যাদ্যাকদর েন্ িবৃত্তমলূে প্রবশক্র এিিং মকনযাবিজ্যাকনর 
সিযায়েযা

3. পশরকবশ-িঠকনর েষাকজর লক্্ িল এেটি পবরকিশ তেবর এিিং/অরিযা রযােতনবেে, সযামযাবেে, সযািংসৃ্কবেে, প্রযাবেষ্যাবনে, 
অরকিতনবেে এিিং আইনেে পবরকিশগুবলকে এেবরিে েরযা - ি্বতির অব্েযাকরর পূরকি ম�কিযাদযা প্রদযাকন সিযায়ে। পবরকিশ-েঠন 
এেটি বনগুঢ় ভযািনযার, আকরযা েঠনমলূে প্রবক্রয়যা �যা সমযাকের বনয়ম, দবৃটেভঙ্গী, বিশ্বযাস এিিং আচরর পবরিেকি কনর লকক্্ সমরি 
সমযােকে আহ্যান েযানযায়। এটির আরও মযানবিে রযােতনবেে মকূল্র প্রবেষ্যানকে �ুতি েরযার, আইন ও আইনী অনশুীলন, 
সুরক্যা িযাবিনীর প্রবশক্করর উন্নবের এিিং ক্রমিদ্কি মযান অবিিংস েন সিংসৃ্কবে উন্নয়কনর সম্যািনযা রযাকে৷ 

উদষাহরে: এনবেও এিিং েযাবেসিংকের েমমীকদর দ্যারযা পবরচযাবলে আচররবিব্ সম্পকেকি  ওয়যাশ প্রেকল্প ের্ সরিরযাকির 
আশযা েরযা িয়

উদষাহরে: স�ৌন বিিংসযার বনকে্যাজ্যাকে েযািকি স্্ আইকনর অন্তভুকি তি েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

উদষাহরে: আভ্ন্তরীর স্যানচু্বের বনকদকিশে নীবেকে েযােীয় নীবে বিকসকি রিির েরযার পকক্ সওয়যাল েরুন

IASC সংজ্ঞষা আনপ্ষাে েরষা: আইকনর প্রষাসশঙ্গে সংস্ষার’ অধীকন 'স্েন্ত্র ব্শতির অশধেষার
আইকনর প্রযাসবঙ্গে আইনগুবল অন্তভুকি তি:

'েযাস্মযাবর ইন্যারন্যাশনযাল আইনকে আন্তেকি যাবেে ন্যায়বিচযার আদযালে দ্যারযা আইন বিসযাকি েৃিীে এেটি সযা্যারর অনশুীলন বিসযাকি িরকিনযা 
েরযা িকয়কে।34 এই বনয়মগুকলযাকে স�গুবল প্ররযাগুবলকে প্রকয়যাে েরযা িয় েযারর েযারযা বিশ্বযাস েকর স� এই বনয়মটি প্রক�যাে্ িযা বনবেদ্ িযা 
অনকুমযাবদে, বনয়মটির প্রেৃবের উপর বনভকি র েকর।35

সশস্ত্র সিংেযাে আইন বিসযাকিও পবরবচে, আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন িল এে গুছি নীবে �যা সশস্ত্র সিংেযাকের �লযা�লকে সীবমে েরযার 
েন্ প্রকয়যােন সসই সমস্ত মযানেুকদর েন্ �যার এখন আর অরিযা ভবিে্কে শত্রুেযায় অিংশরিির েরকি নযা এিিং �ুদ্বিরিকির নযাকম এিিং 
পদ্বে সরকে প্রবেিে েরযা িয় (আইবসআরবস, ICRC)৷ আইএইচএল প্রযারবমেভযাকি 1948সযাকলর সেকনভযা েনকভনশযাকন, 1979 সযাকলর 
অবেবরতি সপ্রযাকটযােল এিিং প্ররযােে আন্তেকি যাবেে মযানিবিতেেী আইকন পযাওয়যা �যায়৷

34 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  েযাইকডসি সনযাট 38 (1)(b)। 

35 বেন-মযাবর সিনেযাকয়টকি স আর লইুস ডসওয়যার্-সিে, েযাকস্যামযাবর আন্তেকি যাবেে মযানবিেেযার আই খন্ড 1: বিব্, ICRC, সেমবরিে, 2005। 
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আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার আইন মযানিযাব্েযার এিিং ি্বতি এিিং সেযাষ্ীর সমৌবলে স্বযা্ীনেযা (ওবসএইচবসআর) সে সুরবক্ে েরযার সযাকপকক্ 
বনবদকিটে পকর েযাে েরযার েন্ অরিযা বনবদকিটে েযা�কি সরকে বনকেকে সিং�ে েরযার েন্ সরেযারগুবলর েন্ এেটি আইবন দযাবয়ত্ব বস্র েকর৷ 
স�মন, বশশু অব্েযাকরর ওপর সকম্লন (1989) এিিং নযারীকদর বিরুকদ্ তিেম্ দরূীেরকরর ওপর সকম্লন (1979)

শররযারমী আইকনর প্র্যানে 1951 সযাকলর শররযারমীকদর অিস্যা এিিং 1967 সযাকলর অবেবরতি সপ্রযাকটযােল সিংক্রযান্ত সিংশয় পযাওয়যা �যায়। আঞ্চবলে 
উদ্যাস্তু অব্েযার শযাসন আবরেেযা ও লযাবেন আকমবরেযার শররযারমীকদর েন্ অব্েবলয়যারী অব্েযার প্রবেষ্যা েকরকে। অেকিযানযাইকেশন অ� 
আবরেেযান ইউবনটি (OAU) েনকভনশন 1969 এিিং েযাটকি যাকেনযা সেযােরযা 1984 সদখুন।

ইন্যানকিযাল বডসকলেসকমকন্র েযাইবডিং নীবেমযালযা অভ্ন্তরীরভযাকি িযাস্তুচু্ে ি্বতিকদর মযানিযাব্েযার ও মযানবিে আইন পুনবিকিকিচনযা এিিং 
সিংেলন েকর।

সরুক্ষাকে মলূক্ষাকে আনষা / সরুক্ষার সংহশে / সরুক্ষা স্্ষান্ড-অ্ষাকলষান সপ্রষারিষাশমং 
বেেু অিংশরিিরেযারীরযা মলূ্যারযার সুরক্যা, সুরক্যা ইবন্করিশন এিিং স্্যান্ড-এেযা সুরক্যা সপ্রযারিযাকমর মক্্ পযারকিে্ সম্পকেকি  বেজ্যাসযা েরকে 
পযাকর (েখনও েখনও 'সুরক্ন অটল' বিসযাকি উকলেখ েরযা িয়):

সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সরুক্ষার নীশেগুকলষা েযা�কিের েরযা ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা 
ও সম্যাকনর প্রচযাকরর প্রবক্রয়যা। এটি েনবিেের েযাকের সযাকর সিংবলেটে েমমীকদর দযাবয়ত্ব৷

সরুক্ষা সংহেেরে হল পরবিেরিেীর বক্রয়যােলযাপগুকলযার পবরেল্পনযা �যা সুরক্যা ও সিযায়েযা উভয়কেই সমরকিন েকর এিিং প্রভযাবিে 
েনসিংখ্যাকে �ঁুবে ও সিংস্কশকি আসযা হ্যাস েরকে সবক্রয় ভযাকি অিদযান রযাখযা।36 একক্করি সসক্টর বিকশেজ্ এিিং সুরক্যা বিকশেজ্ েমমীর 
এেবরিেভযাকি েযাে েরযা প্রকয়যােন৷

উদযািরর: অরকিতনবেে (িব ক্িে সরযােেযার) ও সুরক্যার উকদেকশ্র সযাকর েীিন�যারিযার েযা�কিেলযাপ (সনবেিযাচে পদ্বের অনেুরর সরযা্ েকর 
�যার অন্তভুকি তি সলনকদনেবনে এিিং অবস্তত্ব রক্যাকরকি স�ৌনসঙ্গম, সশযােরমলূে/�ঁুবেপূরকি শ্রম, বশশুশ্রম)৷ প্রবেটি সক্করি েীিন্যারকরর দক্েযা 
েযািযাও GBV এিিং/অরিযা বশশু সুরক্যার দক্েযার প্রকয়যােন।

স্্যান্ড-এেযা সরুক্ষা সপ্রষারিষাম এবং প্রেকল্পর বনবদকিটে সুরক্যা উকদেশ্ আকে এিিং এেটি সুরক্যা বিকশেজ্ প্রকয়যােন।

উদযািররসমিূ: আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন; আইবন নীবে েমকিসূবচ; উদ্যাস্তুকদর বনিধেীেরর; স�ৌন সবিিংসেযা সরকে পবররিযান পযাওয়যা 
মযানেুকদর সমবডকেল, আইবন এিিং মকনযাসযামযাবেে সসিযার সযাকর সযাকর বনয়ম সমকন চলযা মবনটর েরযা৷

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4

আকলযাচনযা সরকে আনযা বেেু গুরুত্বপূরকি বিেকয় অন্তভুকি তি রকয়কে:

 y সিকিযাব্ে গুরুত্বপূরকিটি িল মবডউলটি সমবন্বে �যাবন্ডিংকয়র প্রবক্রয়যা সি সসগুকলযার মযানবিে বদে (সরকে পবরচযালনযামলূে 
2 প্রসকঙ্গর মক্্ সুরক্যাকে েযা�কিের েরযার প্রচযার েরকে েযাকদর ভূবমেযা ও দযাবয়ত্বগুকলযাকে প্রবে�বলে েরকে উৎসযাবিে 
েরযার লক্্ বস্র েকর)। 

 y উদযািররগুবল মলূক্যাকের সুরক্যার এেটি মলূ উপযাদযান বিসযাকি অিংশরিিকরর গুরুত্ব প্রদশকিন েকর (স�মন উদযািরর নিং 
1 এ সমকয়কদরকে সশৌচযােযার বডেযাইন েরযার েরযা িলযা িকয়বেল)।

 y উদযািররগুবল দযাবয়কত্বর গুরুত্ব প্রদশকিন েকর (স�মন, উদযািরর নিং 5 এ এনবেও টি এেটি প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযার পদ্বে 
েঠন েকরকে �যা সপ্রযারিযাকমর মক্্ বনরযাপত্তযার সমস্যা সনযাতি েরকে সিযায়েযা েকর)।

36  আইবিড।

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
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সসশন 3: সরুক্ষার মলূক্ষাকের 
প্রধষান উপষাদষানসমহূ
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই অব্কিশকন GPC সিংকক্পকন সিংজ্যাবয়ে বিসযাকি মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর মলূ উপযাদযানগুবল উপস্যাপন েরযা িকয়কে। প্র্যান 
উপযাদযানগুবলকে প্রবে�বলে েরযার েন্ এিিং ভযাকলযা ও খযারযাপ অনশুীলকনর মেূকি  উদযািরকরর ম্্ বদকয় ভযািযার েন্ এটি অিংশরিিরেযারীকদর 
সযািযা�্ েকর৷ এটি এই মলূ উপযাদযানগুবল এিিং সসগুবল েযা�কিের েরযার েন্ সসগুবল বেভযাকি পযারস্বরে সম্পেকি �ুতি েযার প্রকয়যাে সিংক্রযান্ত 
বেেু প্রবেিধেেেযা বনকয় আকলযাচনযা েকর।

মকন রযাখকিন: এেটি প্রস্তযাবিে সমকয় এই সসশনকে দ’ুটি অিংকশ ভযাে েরযা িয়৷ ম্্যানিকভযাকের এে েন্যা আকে ও ম্্যানিকভযাকের এে েন্যা 
পকর। সসশন লে্যানটি ইবঙ্গে সদয় স� এই বিরবেটি সেযারযায় সুপযাবরশ েরযা িয়।

সসশকনর তদর্য্: 2 েন্যা 

সসশকনর প্রেষার: সেযাট সেযাষ্ীকে েযাে / ইন্্যার ্�যাবক্টভ অনশুীলন / সলেনযাবর আকলযাচনযা

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার মখু্ উপযাদযানগুবল ি্যাখ্যা েরুন এিিং প্রবেটি উপযাদযাকনর উদযািররগুবল 
িযাইলযাইট েরুন

 y সসরযা অভ্যাকসর ও এিযাকনযার মকেযা সিেযাে �ঁুবের উপর সেযার বদকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর 
উদযািররগুবলর সমযাকলযাচনযামলূে বিকলেের 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকর ও প্রকরযাচনযার প্রকয়যােকন সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্ প্রবে�বলে েরকে 
উৎসযাি বদন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন 

 y েযা�কিের ও িযাস্তি উপযাকয় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরুন

 y েযারযা ইবেমক্্ মলূ্যারযার অকনে সুরক্যা 'েরকেন' সনযাতি েরুন 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ েকয়েটি সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্কে সমযাকলযাচনযামলূেভযাকি 
বচবনিে েরুন ও সসই অন�ুযায়ী পবরেল্পনযা েরুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î মলূ্যারযার সুরক্যার েন্ চযারটি মলূ উপযাদযান রকয়কে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার 
বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং অিংশরিির 
ও ক্মেযায়ন। 

 Î উন্নে মযানবিে েমকিসূবচ মলূক্যাকের সুরক্যা সেবন্দে বেন্তু সসই সযাকর বনরযাপদ ও মিৎ 
েমকিসূবচগুবলকে সিযায়েযা েরকে আন্তবরে, সযািবলল পদকক্পও প্রকয়যােন।

প্রস্তুশে  y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর বভবডওটি েযাে েরকে বেনযা ও েযা চযালযাকনযার েন্ প্রস্তুে বেনযা 
সদকখ বনন।

 y 4টি বলিপচযাকটকি র প্রবেটি উপযাদযান এিিং এর বিিরর বলখুন এিিং রুকমর চযারপযাকশ সপযাস্ েরুন।
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সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 3: বেবপবস সিংবক্তিসযার (পৃষ্যা 162)

সিংস্যান 4: সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর বভবডও (পৃষ্যা 163)

সিংস্যান 5: মলূক্যাকের সুরক্যার ভযাল আর খযারযাপ অভ্যাস (পৃষ্যা 164)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল
PPT স্যাইড: বেবপবস দযাবয়ত্ব সম্পকেকি  সিংবক্তি সিংজ্যা
PPT স্যাইড: 5 IASC অঙ্গীেযার
PPT স্যাইড: বেবপবস অিংশরিির ও ক্মেযায়কনর সিংবক্তি সিংজ্যা
PPT স্যাইড: অিংশরিিকরর সসযাপযান
PPT স্যাইড: ক্মেযায়ন সম্পকেকি  সযারযািংকশর প্রবেকিদন 

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ

সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর িরকিনযা বদন 

 y েযা�কিের ও িযাস্তি উপযাকয় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্র্যান উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরুন
 y েযারযা ইবেমক্্ মলূ্যারযার অকনে সুরক্যা 'েরকেন' সনযাতি েরুন 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ েকয়েটি সক্মেযারী ও চ্যাকলঞ্কে 
সমযাকলযাচনযামলূেভযাকি বচবনিে েরুন ও সসই অন�ুযায়ী পবরেল্পনযা েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

60 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষার চষারটি মলূ উপষাদষান 

 y সব অংশরিহেেষারীকদর বেবপবসর সিংবক্তি ্যাররযার অনবুলবপ প্রদযান েরুন|

 y বেবপ বস বরিক�র অন্তবনকিবিে মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর চযারটি মলূ উপষাদষানগুশল পিুন:
1. বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে অরিযাব্েযার বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান
2. অরকিিি অ্যাকক্সস-চযাবিদযার অনপুযাকে এিিং সেযাকনযা িযা্যা েযািযা
3. দযায়িদ্েযা
4. অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন।

মকন রযাখকিন GPC-এর চযারটি প্র্যান উপযাদযান ও সফিয়যার নীবে ও মযানকের মক্্ 
শবতিশযালী স�যােসূরি স্যাপন েরযা �যাকি।
*সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y মখু্ শবষয়গুশল সম্পকেকি  আকলযাচনযা েরযার আকে মলূক্যাকের সুরক্যা চযারটি মলূ বিেকয় 
স� সিংবক্তি বভবডও ্যাররযা প্রদযান েরকি সসটি ি্যাখ্যা েরুন।

 y শভশিওটি সলে েরুন: সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ভূবমেযা, স্যািযাল সুরক্যা ক্যাস্যার 2014। 
অনলযাইকন উপলধিhttp://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-
responsibility/protection-mainstreaming.html

মকন রযাখকিন: স�খযাকন বভবডও উপলধি নযা িয় সসখযাকন সরযাসবর পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযায় �যান।

সিংস্যান 3: 
বেবপবস 
সিংবক্তিসযার 
(পৃষ্যা 162)

সিংস্যান 4: 
সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার 
অনশুীলকনর 
বভবডও (পৃষ্যা 163)
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 y প্রনে ও আকলষাচনষার েন্ প্রচুর সময় বদকয় বনম্নবলবখে প্রনেগুবলর েকয়েটির পূরকিযাঙ্গ 
আকলযাচনযা েরুন।
মকন রযাখকিন: আপনযার েযাকে বে পবরমযার সময় রকয়কে েযার বভবত্তকে আপবন স� প্রনেগুকলযা 
বেজ্যাসযা েকরন েযা বনিকিযাচন েরুন। �বদ আপনযার সযামযান্ সময় রযাকে েযািকল সেিলমযারি 
বভবডও সম্পবেকি ে প্রনেগুবল েরুন৷

এই শভশিও সম্পকে্য :
 y বভবডওটি আপনযার প্রবেছিবি বে?

 y এটযা বে নেুন / আলযাদযা বেেুর সকঙ্গ পবরচয় েবরকয় বদল?

 y আপবন বে বভবডওকে সদখযাকনযা সিবেেুর সকঙ্গ এেমে?

‘সরুক্ষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন এবং ক্শের েষারে এশ়িকয় চলুন’ সম্পকে্য :
 y অসযাি্যানেযািশে এেটি সিংস্যা েনসযা্যাররকে বেভযাকি আকরযা বিপকদর মক্্ স�লকে 
পযাকর িযা অব্েযাকরর অপি্িিযার েরকে পযাকর?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y সেযাকনযা প্রবেকূল প্রভযাি এিযাকে িযা েযা েমযাকনযার েন্ এেটি সিংস্যা েী পদকক্প বনকে পযাকর?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

 y েমকিসূবচর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার সদওয়যার েন্ সেযান সিংস্যা েী পদকক্প বনকে পযাকর?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4 সদখুন

 y সষারষাংশ তেশর েরুন ও ি্যাখ্যা েরুন:

1. বিিংসযা, িয়রযাবন, িলপ্রকয়যাে এিিং পবরকিশেে হুমেীর মকেযা শযারীবরে হুমেী 
বনরযাপত্তযার মযা্্কম আটেযাকে পযারযা �যাকি।

2. শযারীবরে ও মযানবসে ভীবেপ্রদশকিকনর দ্যারযা ম�কিযাদযািযাবন িকে পযাকর, স�মন, সম্যাকনর 
অভযাি, বিশ্বস্তেযা ও সেযাপনীয়েযার অভযাি এিিং পরযামশকি ও অিংশরিিকরর অভযাি।

অথ্যবহ অ্ষাকসেস সম্পকে্য : 
 y সেন বেেু ি্বতি িযা দল মযানবিে সিযায়েযা অ্যাকক্সস েরকে সক্ম িকে পযাকর নযা?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5 সদখুন

 y সেযানও ি্বতি সেযানও ি্বতি িযা সেযাষ্ীকে অ্যাকক্সকস সিযায়েযা েরযার েন্ সেযানও পদকক্প 
বনকে পযাকর �যা িবিষৃ্ে িযা সিযায়েযা নযা েরকে সক্ম?
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 6 সদখুন 

 y সষারষাংশ বিসযাকি েযানযান ও ি্যাখ্যা েরুন স� অ্যাকক্সস অরকিপূরকি, সিযায়ে িকে পবরকেিযাগুকলযা 
অিশ্ই:

a. প�কিযাতি পবরমযাকর এিিং গুরমযাকন উপলধি 
b. প্রকয়যােন বভবত্তকে এিিং তিেম্ েযািযা
c. বনরযাপদ এিিং সিে নযােযাকলর মক্্
d. েনেকরর দ্যারযা জ্যাে বিেকয়র পবরকেিযাগুবলর অবভেমকনর সম্যািনযা রযাকে৷ 
e. শযারীবরে ও আবরকিে ভযাকি অ্যাকক্সসক�যাে্
f. সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে এিিং সযামযাবেেভযাকি রিিরক�যাে্

দষাশয়ত্ব সম্পকে্য : 
 y দষায়বদ্ধেষা সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং GPC দযায়িদ্েযার সংশক্প্ত সিংজ্যা বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন:

সুবি্যাকভযােীকদর প্রবে দযায়িদ্েযা: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী �যার মযা্্কম িস্তকক্কপর প�কিযাতিেযা 
পবরমযাপ েরকে অরিযা উকদ্ে ও অবভক�যাকের সম্পকেকি  েযানযাকে পযারকি এমন উপ�ুতি 
পদ্বে তেবর েরুন।

PPT স্যাইড



112 বরিন মবডউলি  সসশন 3

 y শজজ্ঞষাসষা েরুন স� েনেকরর েযাকে দযায়িদ্ রযােযার অন্ েী েী উপযায় রযােকে পযাকর।

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং 5 IASC অঙ্গীেযার (অ্যােযাউবন্বিবল সরকে 
অ্ষাকফকক্টি পপুকলশন (AAP) পবরচযালনযামলূে সনটওয়যােকি ) বনকয় আকলযাচনযা েরুন।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 7 সদখুন

 y অিংশরিিরেযারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� এই অঙ্গীেষার স� সমরি মযানবিে সম্প্রদযায় 
ইবেমক্্ তেবর েরযা িকয়কে। www.humanitarianinfo.org/iasc এ পযাওয়যা এএবপ 
অপযাকরশন সরেমওয়যােকি টি েযাকদর েযাকে উকলেখ েরুন

মকন রযাখকিন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনয়কনর অন্যান্ মলূ উপযাদযানগুকলযার সযাকর দযাবয়কত্বর 
বমলেরর - উকলেখক�যাে্ ভযাকি অিংশরিির।

অংশরিহে এবং ক্মেষায়ন সম্পকে্য :

 y অংশরিহে ও ক্মেযায়ন সেন গুরুত্বপূরকি েযা বেজ্যাসযা েরুন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সরকে প্রবেবক্রয়যা িযাবির েরযার সময় এেটি বলিপ চযাকটকি  ভযািনযাগুবলর 
েযাবলেযা েরুন৷ অন্তেপকক্ বনম্নবলবখে প্রবেবক্রয়যাগুবল েযাবলেযাভুতি আকে বেনযা 
বনবচিে েকর:

 y এটি ম�কিযাদযা ও আত্ম-সম্যানকিযা্ তেবর েকর
 y পদকক্পগুবল �রযা�র এিিং েযা�কিের বেনযা েযা বনবচিে েরকে এটি সযািযা�্ েকর৷
 y বিেযাবিে িওয়যার পর এটি েীিকনর দক্েযাগুবলকে উন্নে েকর৷
 y এটি মযানেুকে েযার বনকের েীিকনর বনয়ন্ত্রকর স�রযায় - বনভকি রশীলেযা েমযায় এিিং 
আত্ম-বনভকি রশীলেযা িযািযায়৷

 y এেটি PowerPoint স্ষাইকি সদখযান এিিং GPC অিংশরিির ও ক্মেযায়ন বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন:

অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন: স্ব সুরক্যার ক্মেযার বিেযাশকে সমরকিন েকর মযানেুকে েযাকদর 
অব্েযার েৎসি শু্ুমযারি আশ্রয়, খযািযার, েল ও স্যাবনকটশন, স্বযাস্্ ও স্বযাস্্কেই সীমযািদ্ 
নয় েযার দযাবি েরকে সিযায়েযাদযান।

 y এেটি এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং অিংশরিিকরর সসযাপযান শনকয় বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন.bowerPoint স্যাইকড সদখযান এিিং অিংশরিিকরর সসযাপযান বনকয় বনকয় 
আকলযাচনযা েরুন.

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 8 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� আমরযা সিসময় মযাবলেযানযা েন্ সিংরিযাম 
েরযা উবচে।

 y েীভষাকব মযাবলেযানযা অেকি ন েরযা স�কে পযাকর েযা বেজ্যাসযা েরুন। সিংস্যাগুবল বেভযাকি 
েনসযা্যাররকে েযাকদর অব্েযার দযাবি েরযার েন্ সিযায়েযা েরকে পযাকর?

 y এেটি বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন উত্তর বলখুন।

 y সঅুভ্ষাসগুশল ও সসইসকঙ্গ স� বিেয়গুবল িযাদ পকি বেকয় রযােকে পযাকর দবৃটেকেযাচর েকর 
প্রবেবক্রয়যাগুবল আকলযাচনযা েরুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 9 সদখুন

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সদখযান: ক্মেযায়ন এমন বেেু নয় �যা মযানেুকে "েরযা" �যায়; 
এটি এেটি প্রবক্রয়যা, �যার দ্যারযা সম্প্রদযাকয়র মক্্ সেযাকনযা ি্বতি বনকেকদর পবরস্বে বিকলেের 
েকর, বনকেকদর জ্যান এিিং সম্পদ উন্নে েকর, বনকেকদর অব্েযাকরর দযাবি েরযার ক্মেযা 
সেযারদযার েকর, বনকেকদর লক্্ অেকি ন েরকে ি্িস্যা সনয়।
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25 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষা ভষাল ও খষারষাপ অভ্ষাকসর উদষাহরে

 y সরুক্ষাকে মলূ স্যাকে আনযার প্রবেটি উপযাদযাকনর েন্ ভযাল ও দিুকিল অনশুীলকনর 
উদযািরর সদবখকয় এেটি ি্যান্ডআউট সরিরযাি েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর প্রসঙ্গ এিিং/অরিযা অবভজ্েযার েন্ সুরক্যার 
মলূ্যারযােরকরর প্রবেটি প্রযাসবঙ্গে উপযাদযাকনর েন্ ভযাকলযা ও খযারযাপ অভ্যাকসর অবেবরতি 
উদযািরর শনযাতি েরকে বনকের বনকের সেযাষ্ীর মক্্ েযাে েরকে িলনু।

 y সলেনযাবরকে বেেু উদষাহরে সশয়যার েরযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদর আমন্ত্রর েরুন৷

 y সরুক্ষার মলূ্যারযােরকর েযাবেেে মযানবিে সু-অভ্যাকসর উপর সেযার বদন (সিবশরভযাে 
মযানবিে েমমী ইবেমক্্ই �করটে ভযাকলযাভযাকি সুরক্যার মলূ্যারযােরর েরকেন – �যা 
উদযািরর বিকসকি প্রদবশকিে িকয়কে):

 y েমকিসূবচ/সপ্রযাকেক্ট সযাইকেল েকুি অরকিিি অিংশরিির
 y বভন্ন সেযাষ্ীর অন্তভুকি বতি
 y বলঙ্গ, িয়স ও তিবচরি্ দ্যারযা বিভতি সডটযা
 y বনরযাপত্তযা ও সেযাপনীয় প্রবেবক্রয়যা ও উত্তরদযাকনর সেৌশন সি সমরকি দযায়িদ্েযা
 y দিুকিলেযা এিিং ক্মেযা বিকলেের
 y সিংেযাকের সিংকিদী পন্যার প্রকয়যাে, স�মন সেযাকনযা ক্বে েরকিন নযা/শযাবন্তর েন্ 
স্যানীয় সযামরকি্

 y স্যানীয় ক্মেযা শবতিশযালী েরযা
 y বলঙ্গ বভবত্তে বিিংসযার সক্করি সিযাবয়েযাগুকলযার মকেযা বনবদকিটে েনসিংখ্যার েন্ সিযাবয়েযা 
অনসুযাকর পদকক্প রিির

 y বনবচিে েরুন সর গুরুত্বপেূ্য, এই সেকনবরে ভযাল অভ্যাস �করটে নয়। সুরক্যাকে মলূ 
স্যাকে আনযার অনশুীলন িল বনরযাপদ ও সম্যানপূরকি েমকিসূবচকে সমরকিন েরকে ইছিযােৃে, 
সবক্রয় পদকক্প।

সিংস্যান 5: 
মলূক্যাকের 
সুরক্যার ভযাল আর 
খযারযাপ অভ্যাস 
(পৃষ্যা 164)

25 বমবনট অনশুীলনী: সরুক্ষা মলূধষারষার েী উপষাদষানগুশলর উপর প্রশেফশলে

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� এিযার অিংশরিিরেযারীরযা এেটি প্রনে পিকিন এিিং এই সক্করি েযাকদর 
বনকের অবভজ্েযা ও প�কিকিক্করর উপর বভবত্ত েকর, সেযান নীবেটি সিকিযাব্ে প্রযাসবঙ্গে েযা 
অিংশরিিরেযারীকদর িলকে িকি। অিংশরিিরেযারীরযা সেন সেযাকনযা বনবদকিটে পেন্দ েকরকে 
(সম্যাি্ রূকপ সেযাষ্ীর সযাকর সশয়যার  েযাকদর েযা বচন্তযা েরকে িকি েযা েযানযান)।

মকন রযাখকিন: আপবন সলযাকেকদর বনেস্ব পেন্দ অন�ুযায়ী ভযািিযার েন্ সময় বদকছিন বেনযা 
বনবচিে েকর-েযাকদর েযািযােযাবি সকর �যাওয়যার েন্ সেযাি েরযা উবচে নয়, স�কিেু এই 
অনশুীলকনর উকদেশ্ বচন্তযাশীল ভযািনযাকে উেসযাবিে েরযা৷

 y শনম্নশলশখে প্রনেগুবল বেজ্যাসযা েরুন:

 y আপনযার েযােটি প্রকয়যাে েরযার সিকচকয় সিেেম উপযাদযানটি বে আপনযার মকন িয়?

 y সেযান উপযাদযান প্রকয়যাে েরযা সিকচকয় েঠিন?

 y আপবন �যা উপযাদযানটি মকন েকরন েযা প্রযায়শই পযালন েরযা িয় নযা?
 y সেযান উপযাদযান মযানিেযািযাদীকদর দ্যারযা অন্তে সিযা�যা �যায়?

 y সেযান উপযাদযান আপনযার সিকচকয় অনরুূপ? 

 y েকয়েজন অিংশরিিরেযারীকদর বেজ্যাসযা েরুন অন্ নীবের পবরিকেকি  েযারযা এই নীবে 
সিকে বনকছিন সেন এিিং েযাকদর েযাকের সক্করি েযারযা স� সদকখকে/েকরকে েযা উদযািররস্বরূপ 
িলকে িলনু, এই ভযাকি প্রকে্ে প্রনে 5 বমবনট ্কর আকলযাচনযা েরুন। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 10 সদখুন

েকরর চযারপযাকশ 
বপ্্রেটি মলূ্ 
বিেকয়র বিিরর 
সি সপযাস্যার
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5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন:

 Î মলূ্যারযার সুরক্যার েন্ চযারটি মলূ উপযাদযান রকয়কে: বনরযাপত্তযা এিিং সম্যানকে 
অরিযাব্েযার বদন ও ক্বের েযারর িওয়যা এিযান; অরকিপূরকি অ্যাকক্সস; দযায়িদ্েযা; এিিং 
অিংশরিির ও ক্মেযায়ন। 

 Î উন্নে মযানবিে েমকিসূবচ মলূক্যাকের সুরক্যা সেবন্দে বেন্তু সসই সযাকর বনরযাপদ ও মিৎ 
েমকিসূবচগুবলকে সিযায়েযা েরকে আন্তবরে, সযািবলল পদকক্পও প্রকয়যােন।

PPT স্যাইড

a. ে্যাম্প ম্যাকনেকমন্ টুলবেট, NRC, 2008, পৃষ্যা 79-81
b. ibid

সহষায়েষােষারীর সনষাে 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

GPC সিংকক্পকন সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার প্ররম দটুি উপযাদযান সফিয়যার সুরক্যা নীবে 1-এর সযাকর সমেুল, 'সলযােকে আপনযার বক্রয়যােলযাকপর 
�লযা�ল বিসযাকি আকরযা ক্বের সিংস্কশকি আনযা এিযাকনযা'; এিিং সুরক্যার নীবে 2, 'সলযােকদর বনরকপক্ সিযায়েযায় অ্যাকক্সস বনবচিে েরযা - 
প্রকয়যােন এিিং বিকভদ েযািযাই অনপুযাকে।

GPC সিংকক্পকনর েৃেীয় উপযাদযানটি সফিয়যার সেন্দীয় স্্যান্ডযাডকি  1, 'ি্বতি-সেবন্দে মযানবিে প্রবেবক্রয়যা' এ েভযার েরযা িকয়কে এিিং সফিয়যার 
প্র�ুবতিেে মযানগুবলকে মলূ্যারযায় �ুতি িকয়কে। GPC সিংকক্পকন চযারটি উপযাদযান সফি�যার সুরক্যার নীবেকে আকলযাবচে িয় 4, ‘েন সযা্যাররকে 
েযাকদর অব্েযাকরর দযাবি, উপলধি প্রবেেযারগুকলযাকে অ্যাকক্সস এিিং সশযােকরর প্রভযাি সরকে েুকর দযাঁিযাকে সিযায়েযা’; এিিং মলূ মযানে 1, ‘ি্বতি 
সেবন্দে বিউম্যাবনট্যাবরয়যান প্রবেবক্রয়যা’।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

এেটি একেবসি বেভযাকি অসযাি্যানেযািশে37 সলযােেনকদর েযাকদর অব্েযাকর আকরযা সিবশ বিপদ িযা বনরিকির সম্ুখীন েরকে পযাকর েযার 
উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ �করটে পরযামশকি নযা েরযা, সুেরযািং, বনবদকিটে বেেু ি্বতি িযা সেযাষ্ীর িঞ্চনযা ও 
প্রযাবন্তেীেররকে আরও সেযারদযার েরযা 

 y প্রেকল্পর স্যাকন মযানকুের �যােযায়যাে েেটযা বনরযাপদ েযা বিকিচনযা নযা েকরই সেযাকনযা স্যাকন েমকিসূবচ/প্রেল্প (স�মন, খযাদ্ িণ্ন িযা 
েলকেন্দ) তেবর েরযা

 y িযাস্তুচু্ে েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযা দযান েরকে বেকয় আবের্ প্রদযানেযারী েনকেযাষ্ীকে অিকিলযা েরযা
 y সিংকিদনশীল ের্ সেযাপন রযাখকে ও েযা বনরযাপকদ সিংরক্র েরযায় ি্রকি িওয়যা
 y প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর এমন ভযােযা ও �রম্যাকট েমকিসূবচ/প্রেকল্পর স্ব্বি সম্পকেকি  ের্ নযা সদওয়যা
 y মযানকুের স্বযািলম্বী িওয়যার প্রকচটেযাকে খযাকটযা েকর সদখযার দ্যারযা (স�মন, সেযাকনযা প্রেকল্পর েন্ ইবেমক্্ই সবক্রয় এিিং েযা�কিের 
সেযাষ্ীকে ি্িিযার েরযার িদকল নেুন সম্প্রদযায় সেযাষ্ী তেবর েরযা)

 y বনব্রিয়েযার মযা্্কম - েনেকরর অব্েযার অপি্িিযার উকপক্যা েকর

মকন রষাখকবন: অিংশরিিরেযারীরযা বেজ্যাসযা েরকল, 'ক্বের েযারর এবিকয় চলনু' এিিং 'ক্বে েরকিন নযা' এই দটুির মক্্ পযারকিে্টি সনযাট 
েরযা গুরুত্বপূরকি। ক্বে নযা েরযার ্যাররযাটি দ্কন্দ্বর সপ্রক্যাপকট প্রেকল্পর পবরেল্পনযা এিিং সপ্রযারিযাবমিং সি সিযায়েযার েন্ মযাইকক্রযা-সলকভকলর 
দ্ন্দ্ব বিকলেেকরর েন্ এেটি ্যাররযােে সরেমওয়যােকি । ‘আর ক্বে িওয়যা এিযান’-এর ্যাররযাটি সিযায়েযার পবরেল্পনযা ও সপ্রযারিযাবমিংকয়র সমস্ত 
আবঙ্গকের বিিযাকদর বিকলেেকরর িযাইকর সপৌঁেযায় �যার �কল স� েনকেযাষ্ীর উপকর বচন্তযা রযাকে েযাকদর উপকর বিপরীে ও অবনছিযােৃে প্রভযাি 
রযােকে পযাকর।

37 ওয়যার্কি  বভশন, সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার েন্ নূ্ নেম আন্তঃ একেবসি মযানে (2012) সদখুন।
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* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

সেযাকনযা সনবেিযাচে প্রভযাি এিযাকে38 িযা হ্যাস েরকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

 y আকলযাচনযাসভযার েনসিংখ্যার বভন্ন বিভযাে সরকে প্রবেবনব্কদর বন�ুতি েরুন, �যার অন্তভুকি তি:

 y নযারী, সমকয়রযা, সেকল এিিং পুরুেরযা
 y বিবভন্ন িয়কসর সেযাষ্ী (বিকশে েকর বশশু, বেকশযার, �ুি ও সিবশ িয়কসর প্রযাতিিয়স্ক)

 y শযারীবরে, মযানবসে িযা সম্যা বিেয়ে অক্মেযা রযােযা ি্বতিরযা
 y প্রবেষ্যানগুকলযাকে রযােযা ি্বতিরযা
 y এইচআইবভ, দীেকিবদন ্কর চলযা অসুস্েযা িযা স্বযাস্্ সম্পবেকি ে অন্যান্ �ঁুবে রযােযা ি্বতিরযা
 y েযাবেেে, রযােতনবেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু
 y পৃরে সযামযাবেে, অরকিতনবেে িযা েযােীয় বস্বে িযা উৎকসর ি্বতিরযা
 y অন্ সেযাকনযা ি্বতি িযা সেযাষ্ী �যারযা প্রযাবন্তে িযা িযাদ পিযা িকে পযাকর, অরিযা �যাকদর প্রকয়যােনগুবলর সযাকর সম্পেকি িীনভযাকি 
িঞ্চনযার অবভজ্েযা িকয়কে39

 y সিংেকেকির পবরবস্বেকে এেটি 'সেযান ক্বে েরকিন নযা/ শযাবন্তর েন্ স্যানীয় সযামরকি্' মলূ্যায়ন সমূ্পরকি েরুন
 y বনয়বমে �ঁুবের মলূ্যায়ন পবরচযালনযা
 y স� সেযাকনযা প্রবেবক্রয়যা িযা অবভক�যাে রিির, পবরচযালনযা এিিং সুরযািযা েরযার েন্ বনরযাপদ ও সেযাপনীয় পদ্বে েঠন েরুন
 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে সিযায়েযার েন্ লক্্ বস্র েরযার মযানদকডের সিংজ্যা বদন
 y বিবচরি সেযাষ্ীসমকূির দবৃটেকে প্রেকল্পর স্যাকন �যােযায়যাে ও সসইসকঙ্গ প্রেকল্পর স্যানগুবলকে বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন ও বনয়বমে প�কিকিক্র েরুন 
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ক্বেরিস্ত েনসিংখ্যার বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে গুরুত্ব বদকে সেযাকনযা একেবসি স� পদকক্পগুবল বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েকর:

 y সুবি্যা ও পবরকেিযাগুবলর বনরযাপদ স্যান বনবচিে েরুন
 y িযাচ্যাকদর েন্ বনরযাপদ পবরকিশ েঠকন সিযায়েযা প্রভযাবিে েনসিংখ্যা
 y েমকিসূবচর সেল েমমী ও সস্বছিযাকসিে আপনযার সিংস্যার আচররবিব্ সম্পকেকি  প্রবশক্র পযাওয়যা ও সকচেন িওয়যা বনবচিে েরুন
 y এেটি বশশু সুরক্যা নীবে িযাস্তিযায়ন েরুন এিিং েমমী ও সস্বছিযাকসিেকদর বশশু সুরক্যার মযানদকডে প্রবশবক্ে েরুন
 y এমন এেটি পকর েযা�কিেলযাপগুবলর িযাস্তিযায়ন েরুন �যা পবরিযার ও জ্যাবেকেযাষ্ীগুবলকে এে সযাকর রযাখকি এিিং এেই রিযাকমর 
মযানেুকদর সবক্রয় েরকি অরিযা এেসযাকর রযােযার েন্ সনটওয়যােকি কে সমরকিন েরকি

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী বনরযাপকদ পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার পযাকছি বেনযা এিিং বনরযাপত্তযা উন্নে েরযার েন্ েযাকে সেযাকনযা পবরিেকি ন 
েরযা স�কে পযাকর বেনযা সসসম্পকেকি  প্রনে েরুন
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সেন সেযাকনযা ি্বতি িযা গ্রুপ মযানবিে সিযায়েযাগুবল অ্যাকক্সস নযাও েরকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি: 

 y সিংেেকি এিিং/অরিযা বনরযাপত্তযািীনেযা ও বিিংসযা ও েৎসি বিিংসযার ভয় (এটি মযানেুকে সসই মযানবিে সিযায়েযা স�খযাকন প্রদযান েরযা 
িকছি সসখযাকন প্রকিকশ িযা্যা বদকে পযাকর, এিিং/অরিযা মযানবিে েযাকের েমমীকদর সেযাকনযা এেটি বিকশে অিস্যাকন সিযায়েযা সপশ 
েরকে িযা্যা বদকে পযাকর)

 y ল্যান্ডমযাইন, সচেপকয়ন্ ও ব্লকেকডর উপবস্বে
 y দরূিেমী িযা অপ্রযাসবঙ্গে স্যান (স�মন িেকিযা ঋেুকে দেুকিম রযাস্তযা, িযা দীেকি দরূত্বগুবল অসমবরকিে ি্বতিকদর েন্ এিিং দীেকিস্যায়ী অসুস্েযা 
িযা পুকরযাকনযা প্রযাতিিয়স্ককদর প্রেল্প সযাইকট ভ্রমর েরযা অসম্ি)

 y প্রকিশযাব্েযাকরর অস্বীেৃবে (উদযািররস্বরূপ, েেৃকি পক্ িযা সেযাকনযা সশস্ত্র সেযাষ্ী দ্যারযা সেযাটযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর অরিযা সেযাকনযা 
প্রভযািশযালী েযাবেেে িযা ্মমীয় সেযাষ্ীর দ্যারযা সেযাকনযা েযাবেেে িযা ্মমীয় সিংখ্যালেু সেযাষ্ীর)

 y এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ সেযান এেটি ভযােযায় অরিযা �রম্যাকট রযােকি নযা �যা সমস্ত মযানেু ি�ুকে পযারকি৷
 y স্যানীয় ক্মেযার পবরেযাঠযাকমযা িয়কেযা বেেু মযানেুকে সিযায়েযা পযাওয়যা সরকে িবঞ্চে েকর৷

38 আইবিড।

39 আইবিড, সেযার স্্যান্ডযাডকি  2, েযাইকডসি সনযাট 3।
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স� সেল ি্বতি িযা গ্রুপ সিযায়েযা পযাকছিন নযা িযা �যাকদর সিযায়েযা পযাওয়যা সরকে িবিষ্যার েরযা িকয়কে েযাকদর সিযায়েযা েরযার েন্ এেটি 
একেবসি স� বিকশে ি্িস্যা বনকে পযাকর েযার উদযািররগুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

 y সপ্রযারিযাম/সপ্রযাকেকক্টর ের্ এমন এেটি ভযােযা এিিং �মক্ি যাকট েরযা �যাকে প্রকে্কে ি�ুকে পযাকর েযা বনবচিে েরযা
 y সমযািযাইল / আউটবরচ সসিযা প্রদযান
 y অন্তভুকি তি রযােযা পবরেল্পনযার অনশুীলন েকর ও সমস্ত বিবর্িং ও স�বসবলটির পবরেল্পনযার মযা্্কম েঠিে পবরকিকশ ইউবনভযাসকিযাল 
অ্যাকক্সকসর প্রচযার েরুন

 y �ঁুবেপূরকি সেযাষ্ীর েন্ বনরযাপদ স্যান প্রদযান (উদযািররস্বরূপ, খযাদ্ বিেরকর মবিলযাকদর েন্ এেটি বনরযাপদ স্যান রযাখযা িকয়কে)

 y আলযাদযা বদন এিিং/অরিযা সমকয় মবিলযা এিিং পুরুেকদর আলযাদযা সিলর বক্বনকের ি্িস্যা েরযা

মকন রষাখকবন: বিরূপ তিেম্ েযািযা প্রকয়যােন অনসুযাকর সিযায়েযা প্রদযানকেই বনরকপক্ সিযায়েযা িকল৷ এর অরকি এই নয় স�, সমযানভযাকি 
সিক�যাবেেযা েরযা প্রকে্েকে সদওয়যা উবচে - �যাকদরকে িি িযা বভন্ন প্রকয়যােকন সিবশ িযা বভন্ন সিযায়েযা সদওয়যা স�কে পযাকর।
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2011 সযাকলর বডকসম্বর মযাকস, আইএএসবস নীবেগুবল বনম্নবলবখে 5টি প্রবেশ্রুবে অনকুমযাদন েকরবেল, স�গুবল প্রভযাবিে েনসিংখ্যার েন্ 
দযায় বনবচিে েরযার সক্করি একেবসিগুবল বে েরকে পযাকর েযারও সরখযাবচনি বনকদকি বশে েকর 

পযাঁচটি IASC দযায়িদ্েযার অঙ্গীেযার:

 y শলিষারশশপ/পশরচষালনষা: প্রবেবক্রয়যা এিিং দযায়িদ্েযা পদ্বের সদকশর সেৌশল, েমকিসূবচর প্রস্তযাি, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন, বনকয়যাে, 
েমমী আনয়ন, প্রবশক্র ও প্রদশকিন ি্িস্যাপনযা, অিংশীদযাবর চুবতিসমকূির এেীেরকরর বনবচিেেরর দ্যারযা ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর েযাকে 
েযাকদর দযায়িদ্েযা সম্পকেকি  েযাকদর প্রবেশ্রুবে প্রদশকিন েরুন এিিং প্রবেকিদন প্রেযাকশর মযা্্কম েুকল ্রুন। 

 y স্চ্ছেষা: সিংেঠনেে পদ্বে, েযাঠযাকমযা ও প্রবক্রয়যাগুকলযা �যাকে েযারযা অিেে সম্বে ও পেন্দ েরকে পযাকর ও সেযাকনযা সিংেঠন ও 
এর প্রভযাবিে েনসিংখ্যার মক্্ েকর্র সিংস্যাকনর মক্্ এেটি েকরযাপেরকনর সুবি্যা সপকে পযাকর েযা বনবচিে েরকে েযাকদর 
প্রভযাবিে েকর েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্ ও সময়মকেযা ের্ সরিরযাি েরুন। 

 y প্রশেশরিয়ষা এবং অশভকরষাি: সপ্রযারিযাবমিং এর নীবে ও পদ্বে উন্নে েরকে ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর মেযামে সবক্রয়ভযাকি 
রিির েরুন, �যাকে বনবচিে িয় স� প্রবেবক্রয়যা ও অবভক�যাে পদ্বে মসৃর, উপ�ুতি িয় এিিং েযা নীবে লঙ্ঘকনর অবভক�যাে ও 
অিংশীদযারকদর অসকন্তযাকের সমযােযাবিলযা েরযার (স�যােযাক�যাে েরযার, রিির েরযার, প্রবক্রয়যা েরযার, েিযাি সদওয়যার ও েযা সরকে 
সশখযার) পকক্ �করটে সেযারযাকলযা িয়। 

 y অংশরিহে: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে উপ�ুতিভযাকি েবিে েরকে ও সিকচকয় প্রযাবন্তে ও ক্বেরিস্ত মযানকুের �যাকে প্রবেবনব্ত্ব 
ও প্রভযাি রযাকে েযা বনবচিে েরকে সুস্টে পরবনকদকিশ ও অনশুীলকনর মযা্্কম েযাকদরকে প্রভযাবিে েকর এমন বসদ্যান্ত রিিকরর 
প্রবক্রয়যায় সবক্রয় ভূবমেযা পযালকন সক্ম েরুন। 

 y নেশষা তেশর, পর্যকবক্ে এবং মলূ্ষায়ন: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীকে েবিে েরযার, বনরিবছিন্নভযাকি বশক্যাকে সিংেঠকন 
পুনবনকিকিকশর এিিং প্রবক্রয়যার �লযা�কলর বরকপযাটকি  েরযার েমকিসূবচর লক্্ ও উকদেশ্ বডেযাইন, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন েরুন।
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অিংশরিিকরর সসযাপযান (ে্যাম্প ম্যাকনেকমন্ টুলবেট সরকে)

 y মবলেযানযা - েবমউবনটি বসদ্যান্ত রিিরকে বনয়ন্ত্রর েকর।
 y পযারস্বরে সবক্রয়েযা - এেটি সম্প্রদযায় সমূ্পরকিভযাকি অন্যান্ েমমীকদর সযাকর বসদ্যান্ত-রিিকর বন�ুতি রযাকে৷
 y েযা�কিেরীেযা – সীবমে বসদ্যান্ত রিিকরর ক্মেযার সযাকর সম্প্রদযায় শু্ুমযারি এেটি বনবদকিটে ভূবমেযা পূরর েকর (উদযািররস্বরূপ, েকলর 
এেটি েবমটি েঠন েরযা স�টি েযারপর এনবেও েমমী সদস্ ে্বিযাি্যান েকর)।

 y উপেরকরর সপ্রররযা-সেযান পবরকেিযা িযা ভূবমেযার িদকল সম্প্রদযায় পর্দ্রি্ অরিযা নেদ পযায়৷
 y পরযামশকি েরযা - সম্প্রদযাকয়র েযাকে েযারযা েী সদখকে চযায় েযা বেজ্যাসযা েরযা িয়, বেন্তু বসদ্যান্ত রিিকরর সক্করি েযাকদর মেযামকের 
প্রভযাি সীমযািদ্।

 y ের্ স্যানযান্তর-সম্প্রদযায় সরকে ের্ সিংরিি েরযা িয় েকি সসগুবল �লদযায়ে আকলযাচনযায় �ুতি িয়নযা �যা বসদ্যান্ত েযানযায়।
 y অপ্রে্ক্ - েবমউবনটিটি বসদ্যান্ত ও পদকক্প সম্পকেকি  অিেে বেন্তু প্রবক্রয়যা িযা �লযা�কল সেযাকনযা িতিি্ রযাকে নযা।
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* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 9

অিংশরিিরেযারীরযা সযাক্যাৎেযার, লক্্�ুতি সেযাষ্ীর আকলযাচনযা ইে্যাবদর মকেযা সম্যাি্ সক্করি উত্তর সদকি। আর লক্্গুকলযাকে অন্তভুকি তি রকয়কে 
েবমউবনটি প্র্যান, মখু্ প্র্যান বিেয়গুকলযা, মবিলযা ও সন্তযাকনরযা। এই মহুুকেকি  মযানেুকে এটযা মকন েবরকয় সদওয়যা ভযাল স� সম্প্রদযাকয়র সনেযাকদর 
মযা্্কম েযাে েরযা সিসময়ই �ঁুবেপূরকি। খ্ীস্যান রিযাম প্র্যার এিিং সম্প্রদযাকয়র মবুখয়যার সযাকর বসএআর এ েযাে েরযা এেটি এনবেওর 
উদযািরর বদন। মসুবলম েনকেযাষ্ী এিিং বিকশে েকর মসুবলম নযারীরযা সমূ্পরকিভযাকি সেযানও অিংশরিির এিিং পবরকেিযা সরকে িযাদ পকিকে। 
বিকশে প্রকয়যােন রযােযা মযানেু এিিং বভন্ন সশ্ররীকে রযােযা মযানেু �যারযা পরযামশকি, স�যােযাস সেযাষ্ী ইে্যাবদর ম্্ বদকয় অিংশরিির েরকে পযাকর 
েযাকদর মকন েরযার েন্ এটি ভযাকলযা সময়৷

 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু সিসময় উপবস্ে রযাকে: পুরুেরযা, িযালেরযা, মবিলযারযা, িযাবলেযারযা, িদৃ্রযা ও প্রবেিধেী ি্বতিরযা
 y স� সেল সশ্ররীর মযানেু প্রসকঙ্গ-বনভকি রশীল েযাকদর মক্্ পকি: েযাবেেে/্মমীয় সিংখ্যালেুরযা, দিুকিল িযা প্রযাবন্তে সেযাষ্ীগুবল 

(উদযািররস্বরূপ, HIV আক্রযান্ত ি্বতিরযা)

স� উপযাকয় একেবসিগুবল মযানেুকদর অব্েযার দযাবি েরযার সক্করি সিয়েযা েরকে পযাকর েযার বেেু অন্তভুকি তি উদযািরর িকে পযাকর:

 y এেটি ভযােযা এিিং মযানেু স� সমস্ত ি�ুকে পযাকরন বিন্যাকস মযানকুের এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন
 y মযানিযাব্েযার বশক্যার ি্িস্যা েরুন
 y মযানেুকে েযাকদর স্ব্বিগুবলকে (উদযািররস্বরূপ, েকমের শিংসযাপরি, মেুৃ্র শিংসযাপরি, বিিযাকির শিংসযাপরি, েবমর দবলল) 
প্রকিশযাব্েযাকরর েন্ স� সি নবরপরি অব্েযাকর আনযার িযা িদলযাকনযার প্রকয়যােন, উদযািররস্বরূপ, সসগুবলকে বচবনিে েরকে 
ও উপ�ুতি পবরকেিযার েযাকে পযাঠযাকে

 y স� বসদ্যান্তগুবল েযাকদর প্রভযাবিে প্রভযাবিে েকর সসসম্পকেকি  েনসযা্যারকরর বিবভন্ন অিংকশর সকঙ্গ অরকিিি আলযাপআকলযাচনযায় 
বনকয়যাবেে সিযান (উদযািররস্বরূপ, পুনিকিযাসন)

 y সুরক্যা সমস্যাগুবলর উপ�ুতি সপ্ররর বনবচিে েরুন

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 10

অনশুীলকনর সময় সেযাকনযা ঠিে িযা ভুল উত্তর রযাকে নযা। অনশুীলকনর উকদেশ্ অিংশীদযারকদর েযাকদর বনেস্ব অঞ্চকলর গুরুত্বপূরকি বিেয়গুবল 
প্রকয়যাে েরকে উৎসযাবিে েরযা এিিং এই বিেয়টিকে প্রবে�বলে েরযার েন্ স� েযারযা ইবেমক্্ই মলূ্যারযার অকনেগুবল প্রিরেযা েরকে।



118 বরিন মবডউলি  সসশন 3



বরিন মবডউলি  সসশন 4 119

সসশন 4: সরুক্ষাকে মলূ 
স্ষাকে আনষা অনশুীলকন:
মলূ্ষায়ন এবং শবকলেষে
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি প্রেল্প চকক্রর প্ররম প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যাগুবলর েী উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরকে অিংশরিিরেযারীকদর 
সমরকিন েকর। বেভযাকি মলূক্যাকের সুরক্যা মলূ্যায়কন এিিং বিকলেেকরর প্রবক্রয়যায় আনযা �যায় এটি েযা বিকশেভযাকি উকমেযাচন েকর৷ এেটি িযাস্তি 
ি্যায়যাকমর মযা্্কম, অব্কিশকন প্রযাসবঙ্গেকদর প্রযাসবঙ্গে সপ্রযারিযাকমর এেটি সুরক্যা �ঁুবে বিকলেেকরর এেটি প্রবক্রয়যা অিংশরিিরেযারীকদর েযাইড।
সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 40 বমবনট
সসশকনর প্রেষার: উপস্যাপনযা / অনশুীলন / আকলযাচনযা / সিংকক্পন

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y এেটি সসক্টর সপ্রযারিযাম নেশযা এিিং মলূ্যায়ন স�ে মক্্ মলূ্যারযার সুরক্যা মলূ উপযাদযান ি্িিযার 

 y বনরযাপত্তযার �ঁুবে িযাইলযাইট েরকে ও ি�ুকে এেটি বিকলেেকরর সরঞ্যাম বিসযাকি �ঁুবের 
সমীেরকরর ি্িিযার ি্যাখ্যা ও প্রদশকিন ের 

 y অিংশরিিরেযারীকদর মযানবিে সপ্রবক্কে সেযান বিেয়টি মযানেুকে দিুকিল েকর সেযাকল সসসম্পকেকি  
ভযািকে উৎসযাি বদন 

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y সসক্টর েমকিসূবচ মলূ্যায়কনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যা-সম্পবেকি ে প্রনে 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্ররম ্যাপ বিসযাকি সুরক্যার সেযাকনযা �ঁুবের বিকলেের েরুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î মলূ্যায়কনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সুরক্যা অিশ্ই মলূ স্যাকে আনকে িকি।
 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটি এেটি বিভযােীয় েমকিসূবচকে উত্যাবপে িকে 
পযাকর এমন এেটি প্রেৃে ও সম্যাি্ সুরক্যার �ঁুবেগুবলর এেটি বিকলেের দ্যারযা জ্যাে 
েরযা প্রকয়যােন।

 Î দিুকিলেযা সিেযাে নয়। 

 Î প্রযাসবঙ্গেেযা সকঙ্গ পবরিেকি ন িকি স� এেটি েযারকরর দ্যারযা সিংিে িকি বন ক্িযারর েরযা িকি। 
এর মক্্ েবিকয় আকে চূিযান্ত অিকিলযা, তিেম্, অপমযান ও সশযােকরর সম্পেকি , চরম দদুকিশযা 
এিিং অবনরযাপদ িযা সনবেিযাচে পবরচযালন পদ্বে।

প্রস্তুশে  y সিংস্যান 7 প্রস্তুে: দিুকিলেযার অনশুীলকনর েন্ েযাডকি  (পৃষ্যা 173)

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 6: পযাবেস্তযাকনর েন্ মলূ্যায়কনর প্রকনের উদযািরর (পৃষ্যা 168)

সিংস্যান 7: দিুকিলেযার অনশুীলকনর েন্ েযাডকি  (পৃষ্যা 173)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল
PPT স্যাইড: �ঁুবের সমীেরর
PPT স্যাইড: সুরক্যার �ঁুবে আকলযাচনযার প্রনেগুকলযা
PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ 
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y সসক্টর েমকিসূবচ মলূ্যায়কনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যা-সম্পবেকি ে প্রনে 
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্ররম ্যাপ বিসযাকি সুরক্যার সেযাকনযা �ঁুবের বিকলেের েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড

30 বমবনট মলূক্ষাকের সরুক্ষার মলূ্ষায়ন 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� সসক্টর েমমী েযাকদর সপ্রযারিযাকমর মক্্েযার সম্যাি্ বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত 
�ঁুবে সম্পকেকি  সকচেন িকিন নযা �বদ নযা েযারযা সঠিে প্রনে বেজ্যাসযা নযা েকরন এিিং সঠিে 
বিেয়টি নযা সখযাঁকেন।

 y অংশরিহেেষারীকদর সক্করির সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন এিিং প্রবেটি সেযাষ্ীকে এগুবল বনকয় 
ভযািকে িলনু:
a. সেযান প্রনে েযারযা সসক্টর সপ্রযারিযাকমর েন্ এেটি মলূ্যায়ন বেজ্যাসযা েরকে পযাকর প্রসকঙ্গ �যা 

মলূ্যারযার সুরক্যা মলূ উপযাদযান অন্তভুকি তি িকি। 
b. েযাকে প্রনে উত্তর বদকে অিংশ বনকে িকি।

 y সিষাষ্ীগুশলকে েযাকদর ্যাররযা বলিপ চযাটকি  সপপযাকর বলখকে িলনু।
 y মলূ্ষায়কনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে মলূ ্যারযার সুরক্যায় পযাবেস্তযাকন সেযাষ্ীগুকলযাকে পযাবেস্তযাকন 
অেযাস্ 2013 সযাকল সডকভলপ িওয়যা উদযািরকরর মলূ্যায়কনর প্রনে সরিরযাি েরুন (সিংস্যান 6)। 
সেযাষ্ীকে পযাবেস্তযাকনর সরকে পযাওয়যা উদযািররগুবলর সকঙ্গ প্রনেেযাবলেযার েুলনযা েরকে িলনু। 

 y পেূ্যষাঙ্গ আকলষাচনষা েরুন: ে) এই প্রসকঙ্গ সিকচকয় মলূ্িযান প্রনেটি েী; খ) সেযান প্রনেসমবটে 
অন্তভুকি তি িকয়কে; ে) সেযান প্রনেসমবটে িযাদ পকিকে; এিিং ে) সেযান সেযাষ্ী এেটি অিংশরিিরমলূে 
মলূ্যায়কন েবিে িওয়যার প্রস্তযাি বদকয়কে।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y এই শবষয়টিকে িযাইলযাইট েরুন স� বেেু প্রনে �যা বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত �ঁুবে সিযা�যার েন্ 
শু্ুমযারি বিকশে েকয়েেন বনরযাপত্তযা বিকশেজ্রযা বেজ্যাসযা েরকিন এিিং স�গুবল মলূক্যাকের 
আওেযার িযাইকর। 
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y মলূ্ষায়কন উকঠ আসকে পযাকর এমন েকয়েটি সুরক্যার �ঁুবের পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযা েরুন। 
এই প্রসকঙ্গ প্রযাসবঙ্গে বিসযাকি বদকনর প্ররম সসশকন বচবনিে েরযা িকয়বেল স� বেেু উদযািরর 
পিুন মকন রযাখকিন।
উদযািররগুবল অন্তভুকি তি েরকে পযাকর:

 y প্রবেিধেী বশশুরযা পবরকেিযা প্রকিশসযা্্ েরকে অক্ম
 y নযারীরযা স্বযাস্্ সেকন্দ সিঁকট স�কে অসুরবক্ে সিযা্ েকরন
 y এেটি বিকশে েযাবেেে সেযাষ্ীর নযারীরযা বশশু মযােৃস্বযাকস্্র সসিযা ি্িিযার েকর নযা 
 y বশশুরযা খযাদ্ িন্কনর স্যাকন অপিরর-প্রির, েযারর িযািযা দকূর খযাকদ্র েন্ দীেকি সময় 
্কর সযাবরকে দযাঁবিকয় রকয়কেন

 y প্রসকঙ্গর সকঙ্গ বিকশে েকর সিংেবেপূরকি গ্রুপ স�যার �ঁুবেগুবল বচবনিে েরুন। 

মকন রযাখকিন: পরিেমী অনশুীলকনর েন্ এটি গুরুত্বপূরকি প্রস্তুবে। স্বেন্ত্র বলিপ চযাটকি  সনবভকেশন 
সম্ে �ঁুবে বলখুন।

বলিপ চযাটকি , 
মযােকি যার সপন 

সিংস্যান 6:
পযাবেস্তযাকনর 
েন্ 
মলূ্যায়কনর 
প্রকনের উদযািরর 
(পৃষ্যা 168)
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30 বমবনট দবু্যলেষা সবষাঝষা

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যা সক্করি দিুকিলেযা খুিই গুরুত্বপূরকি এিিং এই সক্করি দিুকিলেযা 
িলকে েী সিযা�যাকছি বনম্নবলবখে অনশুীলনী েযা অকন্বের েরকি। 

 y প্রশেটি সিষাষ্ীকে েযাকডকি  ি্বতির বিশদ সি প্রকে্েকে দশটি সযাদযা েযাডকি  বদন; এেটি 
10 িেকরর সমকয়; এেেন েবমউবনটি বলডযার; এেেন েৃেে; এেেন অক্ম ি্বতি; UN PK 
সিকসর এেেন সযা�যাই েমমী; েযােীয় NGO-এর এে েমমী; এেেন বপেযামিী; 5টি সন্তযান সি 
এেেন মযা; বনকের রিযাকম ব�রকে এমন এেেন IDP; আর এেটি নিেযাে বশশু। বরকসযাসকি 7 
সরকে সযাদযা েযাডকি  ি্িিযার েরুন: দিুকিলেযার েন্ েযাডকি  (পৃষ্যা 173)।

 y সিষাষ্ীকে েযারযা ি্বতিকদরকে �েটযা অরবক্ে িকে পযাকর িকল মকন েকর সসই ক্রকম সযােযাকে 
িলনু (অিংশরিিরেযারীকদর স� প্রসকঙ্গ প্রবশক্র আকয়যাবেে িকছি সসই দবৃটেকে অরবক্ে রযােযার 
সম্পকেকি  ভযািকে িলনু)। 1 সরকে শীেকিস্যানীয় = সিকচকয় দিুকিল 10 = অন্তে দিুকিল। 

 y প্রশেটি সেযাষ্ীকে েযাকদর ক্রম ও �ুবতিসি ি্যাখ্যার এেটি সযারসিংকক্প বদকে িলনু। এই প�কিযাকয় 
সেযাকনযা িিৃত্তর আকলযাচনযা সিেের েরকে �যাকিন নযা। 

 y বরকসযাসকি 7 সরকে রিষাই েষাি্য  বদকয় গ্রুপটি প্রদযান েরুন: দিুকিলেযার েন্ েযাডকি  (পৃষ্যা 173), 
�যা প্রবেটি ি্বতি সম্পকেকি  অবেবরতি ের্ প্রদযান েকর। সেযাষ্ীকে অবেবরতি ের্ পিকে 
ও আকলযাচনযা েরকে িকল বেজ্যাসযা েরুন স� অবেবরতি েকর্র বভবত্তকে েযারযা ক্রম িদলযাকি 
বেনযা। সেযাষ্ীকে বেজ্যাসযা েরুন স� েযারযা ক্রকমর মক্্ সেযাকনযা পবরিেকি ন েরকে চযায় বেনযা।

 y সিষাষ্ীগুশলকে েযারযা ক্রম িদলযাকে চযায় বেনযা এিিং িদলযাকল েযা সেন সসসম্পকেকি  
প্রবেবক্রয়যা বদকে িলনু।

 y শনম্নশলশখে প্রনেগুবল ি্িিযার েকর এেটি সযামবরিে আকলযাচনযার ি্িস্যা েরুন:

1. ি্বতিকদর আক্রমকরর পকক্ উমেতুি েকর এমন েকয়েটি বিেয় েী েী?
2. দিুকিলেযা সম্পকেকি  অনমুযান েরযার ি্যাপযাকর সেন আমযাকদর সেেকি  রযােকে িকি?

3. সেযান ি্বতি িযা সেযাষ্ী সেযান বিকশে সক্করি দিুকিল বেনযা েযা আপবন বেভযাকি ি�ুকিন? 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

সিংস্যান 7: 
দিুকিলেযার 
অনশুীলকনর 
েন্ েযাডকি  
(পৃষ্যা 173)

30 বমবনট সপ্রষারিষাকম সরুক্ষার ঝঁুশের শবকলেষে েরুন 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� এেিযার বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত �ঁুবেটি সনযাতি িওয়যার পকর, সসটি েযানযাকে 
িযা সসটির সমযা্যান েরকে �ঁুবেটি বিকলেের েরযা গুরুত্বপূরকি। পরিেমী অনশুীলকন 
অিংশরিিরেযারীরযা এেটি বিকশে সুরক্যার �ঁুবেকে এেটি সিে বিকলেের েরযা িকি৷ 

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড �ঁুবের মলূ্যায়ন সদখযান এিিং এেটি উদযািরর সরিরযাি েরুন 
(সম্ি িকল প্রসকঙ্গর সক্করি উপ�ুতি)।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4 সদখুন

হুমশের + দবু্যলেষা / ে্ষাপষাশসটি = ঝঁুশে

PPT স্যাইড
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 y শনম্নশলশখে বিসযাকি �ঁুবের সমীেরকরর ্যাররযা ি্যাখ্যা েরুন:

RISK িল এেটি সুক�যাে স�খযাকন ি্বতি THREAT দ্যারযা প্রভযাবিে িকি। 

হ্ষাস শষারীশরে িযা মযানবসে ক্বে এিিং / অরিযা অ্যাকক্সস েরকে সম্যাি্ িযা্যা েন্ 
সম্যাি্। সম্যাি্ অপরযা্ী সশস্ত্র িযাবিনী, তসন্িযাবিনীর সেযাষ্ী. েবমউবনটির সদস্, 
পযাবরিযাবরে সদস্ িযা এমনবে সিযায়ে েমমী িকে পযাকর। স�বসবলটিগুকলযা িযা সেযাকনযা 
পবরকেিযার পবরচযালনযার প্রকিশ পকর সেযাকনযা বনবদকিটে এরবনে সেযাষ্ী দ্যারযা অন্ সেযাকনযা 
সেযাষ্ীর িবিভূকি বেকে শযারীবরে ভযাকি অপ্রকিশক�যাে্ িকে পযাকর এমন সম্যাি্ িযা্যা। 

দবু্যলেষাটি বে সম্যাি্ বশেযারকে �ঁুবের বশেযাকর পবররে েকর সেযাকল: উদযািররস্বরূপ, 
েযাকদর অিস্যান, েযা�কিেলযাকপর সময়সীমযা, অব্েযার িযা বনরযাপদ প্ররযা সম্পকেকি  
জ্যাকনর অভযাি, েযাকদর বলঙ্গ, েযাকদর িয়স, েযাকদর েযাবেেে / ্মমীয় সেযাষ্ী, েযাকদর 
অক্মেযা অন্তভুকি তি। 

ক্মেষাগুকলষা স্বেন্ত্র এিিং েবমউবনটি উভয়কেই বনকেকদর বনরযাপদ রযাখকে িকি: স�মন 
বন ক্িযাবরে বনরযাপদ স্যান, েবমউবনটির পবরেল্পনযা, সুরক্যা-সিংকিদনশীল ইনবস্টিউশন 
ি্িিযার েকর বলকঙ্কে, অব্েযার ও দযাবয়ত্বগুকলযার সকচেনেযা।

 y অংশরিহেেষারীকদর ি্যাখ্যা েরুন স� এেটি েমকিসূবচর বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত �ঁুবে বন ক্িযারর 
েরকে হুমবে, দিুকিলেযা হ্যাস েরযার উপযায়গুবল সনযাতি েরযা এিিং সক্মেযা িবৃদ্ েরযা গুরুত্বপূরকি।

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন এিিং প্রবেটি সেযাষ্ীকে েমকিসূবচর মক্্ 
সরকে এেটি েকর সুরক্যার �ঁুবের উদযািরর বদকে িলনু (আকেেযার মলূ্যায়কনর অনশুীলনী 
সরকে সনওয়যা)।

 y প্রশেটি সিষাষ্ীকে এগুবল আকলযাচনযা েরকে িলনু:

 y শনরষাপতিষা, ম�কিযাদযা এিিং / অরিযা অ্যাকক্সকসর হুমবে সে? েযাকদর উকদেশ্ বে, েযাকদর 
সম্পদ? হুমবে েমযাকে বে েরযা স�কে পযাকর?

 y সে দবু্যল? সেন, েখন এিিং সেযারযায়? দিুকিলেযা েমযাকে বে েরযা স�কে পযাকর?

 y মষানষুকে বনকেকদর রক্যা েরযার ক্মেযা বে? েযারযা ইবেমক্্ই বে েরকেন এিিং ক্মেযা 
িবৃদ্ েরকে েযারযা বে েরকে পযাকর?

মকন রযাখকিন: িয় এই প্রনেগুবল এেটি বলিপ চযাকটকি  বলকখ স�লনু অরিযা সসগুবলকে এেটি 
পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড রযাখুন।

 y ঝঁুশে শবকলেষকের �লস্বরূপ বনরযাপত্তযার �ঁুবে সিযা�যািযার েন্ প্রকে্ে গ্রুকপর সরকে েযাকদর 
্যাররযার ব�ডি্যাে বনন। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5 সদখুন

PPT স্যাইড

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î মলূ্যায়কনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সুরক্যা অিশ্ই মলূ স্যাকে আনকে িকি।

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনটি এেটি বিভযােীয় েমকিসূবচকে উত্যাবপে িকে 
পযাকর এমন এেটি প্রেৃে ও সম্যাি্ সুরক্যার �ঁুবেগুবলর এেটি বিকলেের দ্যারযা জ্যাে 
েরযা প্রকয়যােন।

 Î দিুকিলেযা সিেযাে নয়। 

 Î প্রযাসবঙ্গেেযা সকঙ্গ পবরিেকি ন িকি স� এেটি েযারকরর দ্যারযা সিংিে িকি বন ক্িযারর েরযা িকি। 
এর মক্্ েবিকয় আকে চূিযান্ত অিকিলযা, তিেম্, অপমযান ও সশযােকরর সম্পেকি , চরম দদুকিশযা 
এিিং অবনরযাপদ িযা সনবেিযাচে পবরচযালন পদ্বে।

PPT স্যাইড 
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সহষায়েষােষারীর সনষাে

মলূক্ষাকের সরুক্ষার মলূ্ষায়ন 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

মলূ্যায়কন েযার বন�ুতি রযােযা উবচে সসই বনকয় আকলযাচনযায়, দঢ়ৃ মলূ্যায়ন প্রবক্রয়যায় অিংশরিিরমলূে এিিং প্রবেবনব্মলূে প্রেৃবের ওপর 
সেযাি বদন৷ 

স� সেল সশ্ররীর মযানেু সিসময় উপবস্ে রযাকে এিিং �যাকদর মলূ্যায়কন েবিে েরযা উবচে েযাকদর মক্্ পকি: পুরুেরযা, িযালেরযা, মবিলযারযা, 
িযাবলেযারযা, িদৃ্রযা ও প্রবেিধেী ি্বতিরযা। 

স� সেল সশ্ররীর মযানেু প্রসকঙ্গ-বনভকি রশীল েযাকদর মক্্ পকি: েযাবেেে/্মমীয় সিংখ্যালেুরযা, দিুকিল িযা প্রযাবন্তে সেযাষ্ীগুবল।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

মলূ্যায়নগুবলর মলূ্যারযার প্র্যান মলূ্কনর চযারটি মলূ উপযাদযান সম্পকেকি  েকয়েটি প্রনে অন্তভুকি তি েরযার উকদেশ্ িকলযা সসক্টর েমমীরযা �যাকে 
েযাকদর সপ্রযারিযাকমর সযাকর সম্পবেকি ে বেেু সুরক্যা বিেয় সম্পকেকি  সকচেন রযাকে। �বদও, সসক্টর েমমীকদর এেটি সুরক্যা মলূ্যায়ন সম্পযাদকনর 
সচটেযা েরযা উবচে নয়। এটি গুরুত্বপূরকি স� ক্বের েযারর এবিকয় চলযার অিংশ বিসযাকি অিংশরিিরেযারীরযা বনম্নবলবখে বিেয়গুবল সিযাক�:

 y সেযাকনযা এেে েটনযা সম্পকেকি  সেযাকনযা প্রনে েরকিন নযা িযা সেযান সুরক্যা সমস্যার 'েদন্ত' েরযার সচটেযা েরকিন নযা। 

 y বলঙ্গবভবত্তে বিিংসযা বনকয় সেযাকনযা বনবদকিটে প্রনে েরকিন নযা।
 y বনবচিে েরুন স� মলূ্যায়কনর সময় সদখকে পযাওয়যা সেযাকনযা বনরযাপত্তযা েবনে সমস্যা বেভযাকি �রযা�রভযাকি েযানযাকে িয় েযা 
মলূ্যায়কনর সযাকর েবিে েমমী েযাকনন।

 * সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

সলেনষাশর আকলষাচনষার জন্ মখু্ শবষয়সমূহ

 y প্রযাসবঙ্গেেযা সকঙ্গ পবরিেকি ন িকি স� এেটি েযারকরর দ্যারযা সিংিে িকি বন ক্িযারর েরযা িকি। এর মক্্ েবিকয় আকে চূিযান্ত অিকিলযা, 
তিেম্, অপমযান ও সশযােকরর সম্পেকি , চরম দদুকিশযা এিিং অবনরযাপদ িযা সনবেিযাচে পবরচযালন পদ্বে।

 y দিুকিলেযার েযাররগুবল বচবনিে েরকে ও েযাকে প্রবেবক্রয়যা বদকে সেযাকনযা সপ্রযারিযাকমর নেশযা তেবরর আকে এেটি সযাবিকিে প্রসঙ্গ 
বিকলেের েরুবর। 

 y দিুকিলেযা সময় পবরিবেকি ে িকে পযাকর। এটি গুরুত্বপূরকি স� দিুকিলেযার মলূ্যায়ন বনয়বমেভযাকি প�কিযাকলযাবচে িয়৷ 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 4

�বদ আপনযার েযাকে সেযান স্যানীয় উদযািরর নযা রযাকে েযািকল বনম্নবলবখেগুবল ি্িিযার েরযা স�কে পযাকর:

এেেন মবিলযা েল সিংরিি েরকে েযার রিযাকমর িযাইকর �যান। এেেন েযার পর আটেযায় ও েযার প্রবে বিিংসযার হুমবে সদয়।

সলযােটির পদকক্পটি হুমেীেনে।

মবিলযার অবনরযাপদ িকে পযাকর েযারর সস এেেন নযারী, অরিযা এেটি বনবদকিটে েযাবেকেযাষ্ী সরকে এিিং েযার রিযাকম েযার সেযান েল উৎস 
সনই। বেবন বদকনর স� সময়টযা েল আনকে �যান ও �ে িযার েযার েল আনকে �যাওয়যার প্রকয়যােন িয় সসটি অবনরযাপদও িকট।

েবমউবনটিটির মবিলযাকদর দলিদ্ ভযাকি েল আনকে �যাওয়যার ি্িস্যা েরযার ক্মেযা রযােকে পযাকর অরিযা েবমউবনটির প্র্যানকদর 
বনেটের েকলর উৎকসর েন্ প্রচযার েরকে িলকে পযাকর।
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* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 5

প্রবেটি সুরক্যা সম্পবেকি ে �ঁুবের উত্তর পৃরে িকে পযাকর েকি বনম্নবলবখেটি আকলযাচনযাকে বদশযা একন সদয়:

ভীশেপ্রদশ্যন েমষান 

 y সুরক্যার �ঁুবের েন্ �যারযা দযায়ী, কুেমকিেযারী ও �যারযা উভয় সেযাষ্ীকে প্রভযাবিে েরকে পযাকর েযাকদর উপর মকনযাক�যাে সদওয়যা 
(আচরর, বচন্তযার পবরিেকি ন, হুমবেকে মলূ্িযান েকর সেযালযা)

 y শযারীবরে, সযামযাবেে ও িঞ্চনযার িযা্যা সি প্রকিশযাব্েযাকরর িযা্যাগুবলর উপর মকনযাক�যাে সদওয়যা

দবু্যলেষা েমষান

 y �ঁুবের প্রভযাি েমযাকে তদনবন্দন েযা�কিেলযাপকে খযাপ খযাইকয় সনওয়যা (সময় এিিং অিস্যান)

 y সসই দিুকিলেযার েযাররগুবল সিযা�যার দ্যারযা স� েযারকর বেেু সেযাষ্ী অন্ বেেু সেযাষ্ীর সচকয় সিবশ অরবক্ে অিস্যায় রকয়কে এিিং 
স�খযাকন সম্যাি্ দযাবরদ্র্ ও িঞ্চনযার মকেযা দিুকিলেযার েযাররগুবলর সমযােযাবিলযা েরযা

শশতিশষালী েরষার ক্মেষা

 y সম্প্রদযাকয়র েযােকে শবতিশযালী েরযার দ্যারযা (সেযাষ্ীিদ্ িকয় চলযাক�রযা েরযা, সম্প্রদযাকয়র পযািযারযা সেযাষ্ী, আইনেে অব্েযাকরর 
জ্যান তেবর েরযা, অবনচিয়েযা পবরেল্পনযা/দ্রুে সেেকি েযা, প্রভযািশযালী ি্বতিকদর েযাকে সওয়যাল েরযা - সনেযা, স্যানীয় পুবলশ)
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সসশন 5: সরুক্ষাকে মলূ 
স্ষাকে আনষা অনশুীলকন:
প্রেকল্পর নেশষা, নজরদষাশর 
ও মলূ্ষায়ন
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি প্রেল্প চকক্রর মক্্ সুরক্যাগুবলর মলূ উপযাদযানগুবল প্রকয়যাে েরকে অিংশরিিরেযারীকদর সমরকিন েকর। বেভযাকি 
সুরক্যাকে প্রেল্প বডেযাইন, প�কিকিক্র এিিং মলূ্যায়কনর স্তকরর ম্্ বদকয় মলূক্যাকে আনযা �যায় েযা এটি বনবদকিটেভযাকি অকন্বের েকর৷ এেটি 
িযাস্তি ি্যায়যাকমর মযা্্কম, অব্কিশন অিংশীদযারকদর এেটি প্রেল্প পবরেল্পনযায় মলূ্যারযার সুরক্যার েযাকে লযােযাকনযা েিংবক্রট অ্যােশনগুকলযার 
বচবনিেেরকরর এেটি প্রবক্রয়যার বদকে পবরচযাবলে েকর, এিিং েযারপর বনবদকিটে বডেযাইকনর সযাকর পবরচয় েরযাকনযা িয় �যা েযারযা প্রেকল্পর 
বডেযাইকনর মলূ্যায়ন েরকে ি্িিযার েকর।

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 20 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: উপস্যাপনযা / অনশুীলন / আকলযাচনযা / সিংকক্পন

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y মলূ্যায়ন প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যা ি্যাখ্যা েরযার েন্ এেটি বনবদকিটে প্রেকল্প মলূ্যারযার সুরক্যা 
মলূ উপযাদযানগুবল ি্িিযার েরুন

 y বডেযাইন, প�কিকিক্র এিিং মলূ্যায়কনর সিযায়েযার েন্ উপলধি সরঞ্যাকমর সকঙ্গ পবরবচে েরুন

 y অিংশরিিরেযারীকদর িেকি মযাকন েযারযা েযাে েরকে এমন প্রেকল্প সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর 
উপযায়গুবল প্র�বলে েরকে উৎসযাি বদন 

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকি:

 y সসক্টর সপ্রযারিযাকমর বডেযাইকনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যার দঢ়ৃ উপযায় সনযাতি েরুন

 y মলূক্যাকের সুরক্যার সপ্রযাকেক্ট বডেযাইন এিিং রূপযায়কন সিযায়েযা েরযার েন্ উপলধি বেেু 
সিংস্যান সম্পকেকি  েযাননু

 y মলূ্যায়ন প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যা ি্যাখ্যা েরযার েন্ এেটি বনবদকিটে প্রেকল্প মলূ্যারযার সুরক্যা 
মলূ উপযাদযানগুবল ি্িিযার েরুন 

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর সমূ্পরকি, ইছিযাপূরকি বক্রয়যােলযাপ �যা সেযাকনযা 
বিভযােীয় প্রেকল্পর পবরেল্পনযায় সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর চযারটি মলূ 
উপযাদযাকনর সি েয়টির প্রবে ি্িস্যা রিির েকর। 

 Î GPC বিভযাকের সচেবলস্গুকলযা নেশযার প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সিযায়েযা এিিং প�কিযাকলযাচনযা েরকে 
এেটি উপক�যােী সরঞ্যাম। 

প্রস্তুশে  y বলিপচযাটকি  েযােে ও সপন/মযােকি যাকরর সযািযাক�্ চযারটি সযাররী তেবর েরুন। 

 y রুম ওয়যাে মলূ্যায়ন – সরিডগুকলযা নবরিদ্ েরকে এেটি বলিপেযাবলেযা প্রস্তুে েরুন।
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সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 8: প্রেকল্পর প�কিযায় অনশুীলন সযাকর সেস স্যাবড (পৃষ্যা 177) 

সিংস্যান 9: বেবপবস সসক্টর সচেবলস্ (পৃষ্যা 178)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল
PPT স্যাইড: নেশযা তেবরকে/িযাস্তিযায়কন আকলযাচনযার প্রনেযািলী
PPT স্যাইড: সুরক্যা মলূক্যাকের সকঙ্গ সযািযা�্ উপলধি সরঞ্যাম
PPT স্যাইড: সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর মলূ্যায়কনর প্রনেগুকলযা
PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ

সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকি:

 y সসক্টর সপ্রযারিযাকমর বডেযাইকনর মক্্ মলূক্যাকের সুরক্যার দঢ়ৃ উপযায় সনযাতি েরুন
 y মলূক্যাকের সুরক্যার সপ্রযাকেক্ট বডেযাইন এিিং রূপযায়কন সিযায়েযা েরযার েন্ উপলধি বেেু 
সিংস্যান সম্পকেকি  েযাননু

 y মলূ্যায়ন প�কিযাকয় মলূ্যারযার সুরক্যা ি্যাখ্যা েরযার েন্ এেটি বনবদকিটে প্রেকল্প মলূ্যারযার 
সুরক্যা মলূ উপযাদযানগুবল ি্িিযার েরুন 

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড

5 বমবনট অনশুীলনী তেশর 

 y অংশরিহেেষারীকদর চযারটি সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন। প্রবেটি সেযাষ্ীকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর 
এেটি েকর মলূ উপযাদযান িরযাদে েরুন: (I) বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার বদন এিিং ক্বে 
এবিকয় চলনু; (II) অরকিিি প্রকিশযাব্েযার; (III) দযায়; এিিং (IV) অিংশরিির ও ক্মেযায়ন। 

 y সংশরিহেেষারী সিযাইকে প্রেকল্পর চকক্রর অনশুীলকনর সেস স্যাবডর এেটি অনবুলবপ সরিরযাি 
েরুন ও এেেন অিংশরিিরেযারীকে সলেনযাবরকে ি্যান্ডআউটটি পিসে িলনু:

স� সদকশ আপবন পবরচযালনযা েরকেন সসই সদশটি েযাবেেে সিংখ্যােবরষ্ (আল�যা) 
এিিং েযাবেেে সিংখ্যালেুেযার (বিটযা) মক্্ সশস্ত্র সিংেযাকের সমু্খীন িকছি। Nytanga 
েযােযােযাবে রিযাকম সযাম্প্রবেে �ুকদ্ উকলেখক�যাে্ অভ্ন্তরীর স্যানচু্বে স্যাবপে িকয়কে। 
অকনে অভ্ন্তরীনভযাকি স্যানচু্ে ি্বতি ন্যায়েযানঙ্গযাকে একস উপবস্ে িকয়কে স�টি 
িেকি মযাকন সিংেকেকি প্রভযাবিে িয়বন৷
আপবন এেটি এনবেও এর েন্ েযাে েরকেন �যার েন্ <খযাদ্ বিেরর> এর েন্ 
দযায়ী এেটি সম্প্রদযাকয়র মক্্ �যারযা IDP- এর (�যাকদর অব্েযািংশ বিটযা আকে) এিিং সিযাস্ 
সম্প্রদযায় �যারযা আল�যা েযাবেেে সেযাষ্ীর সিযাই।
IDP েনসিংখ্যার মক্্ �যারযা আল�যা রকয়কে েযাকদর আশ্রয় সদওয়যা িকছি ও সিযাস্ েবমউবনটি 
দ্যারযা সমবরকিে। �যারযা IDP বিটযা েযাকদর বনেস্ব সমে-বশফ্ট ে্যাম্প স্যাপন েকরকে। আপনযার 
সিংস্যাকে এই এলযােযার এেটি <food distribution> প্রেল্প বডেযাইন এিিং বিেরর েরকে 
িলযা িকয়কে।
মকন রযাখকিন: সেস স্যাবডটি সিকেই পৃরে বিভযাকে প্রকয়যাে েরকে আত্তীেরর েরযা িকয়বেল। 
�বদ প্রকয়যােন িয় েকি <বশক্যা> িযা অন্যান্ সসক্টকর <খযাদ্ বিেরর> প্রবেস্যাপন েরুন।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� অিংশরিিরেযারীরযা সপ্রযাকেক্টটির বডেযাইন ও রূপযায়কনর প�কিযাকয়র উপর েযাে 
েরকিন। 

সিংস্যান 8: 
প্রেকল্পর প�কিযায় 
অনশুীলন সযাকর 
সেস স্যাবড 
(পৃষ্যা 177)
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30 বমবনট সক্করের েম্যসচূীর নেশষা তেশর/বষাস্বষায়ন 

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর বনকের বনকের সেযাষ্ীর মক্্ েযাে েরকে ও বনম্নবলবখে প্রনেগুবল 
আকলযাচনযা েরকে িলনু: 

 y গ্রুপ 1: বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার সদওয়যার েন্ এিিং ক্বে এিযাকে আপবন 
আপনযার প্রেল্পটি বেভযাকি বডেযাইন ও রূপযাবয়ে েরকিন? 

 y গ্রুপ 2: অ্যাকক্সকসর িযা্যা দরূীভূে িযা হ্যাস েরকে বেভযাকি আপবন আপনযার প্রেল্পকে 
বডেযাইন ও রূপযাবয়ে েরকিন?

 y গ্রুপ 3: ি্যাখ্যাক�যাে্ িওয়যার েন্ আপবন বেভযাকি আপনযার প্রেল্পকে বডেযাইন এিিং 
রূপযাবয়ে েরকিন? 

 y গ্রুপ 4: েনেকরর অিংশরিির এিিং ক্মেযায়ন বনবচিে েরযার েন্ বেভযাকি আপবন 
আপনযার প্রেল্পটি বডেযাইন ও রূপযাবয়ে েরকিন?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

মকন রযাখকিন: িয় এই প্রনেগুবল এেটি বলিপ চযাকটকি  বলকখ স�লনু অরিযা সসগুবলকে এেটি পযাওয়যার 
পকয়ন্ স্যাইকড রযাখুন।

মকন রযাখকিন: অিংশরিিরেযারীরযা মলূ্যায়কনর �লযা�ল পযাকি নযা, েযাই প্রেল্প নেশযা মক্্ অন্তভুকি তি 
েরযা স�কে পযাকর স� েযা�কিক্রম সম্পকেকি  বিসৃ্তেভযাকি বচন্তযা েরকে িকি।

 y অংশরিহেেষারীকদর এেটি উদযািরর প্রদযান েরুন �যাকে েযারযা স্টেভযাকি ি্যায়যাম ি�ুকে পযাকর:

উদযািরর:  গ্রুপ1 –বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযাকে অরিযাব্েযার বদকয় ক্বের েযাররগুবল এিযাকনযা 

নেশযা তেবরর/িযাস্তিযায়কনর উদযািরর:
i) সেযান ক্বে েরকিন নযা মলূ্যায়ন সশে েরুন এিিং
ii) বনবচিে েকর স� বিেরকরর সযাইটগুবল মেিেু পরযামকশকির প্রবক্রয়যার 
মযা্্কম সুরবক্েভযাকি বস্ে

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর প্র্যান েযােগুবল বলিপচযাকটকি  বলখকে িলনু। িযাকের সলখযা স্টে 
েরকে িলনু �যাকে অন্যান্ সলযাকে সিকেই েযা পিকে পযাকর। 

 y অনশুীলনটি স্টেভযাকি সিযা�যা �যাওয়যা বনবচিে েরকে এেযাব্ে সেযাষ্ীর মক্্ রটিকয় বদন। 
স�খযাকন অবেবরতি প্রবশক্করর েমমী সদস্কদর পযাওয়যা �যায় সসখযাকন প্রবেটি গ্রুকপর েমমীকদর 
িরযাদে েরুন। 

 y সম্পেূ্য হকয় সেকল অিংশরিিরেযারীকদর েযাকদর বলিপচযাটকি গুবলকে সদওয়যাকল আটকে বদকে িলনু।

PPT স্যাইড

বলিপ চযাটকি , 
মযােকি যার সপন 

30 বমবনট সপ্রষাকজক্টটির মলূ্ষায়ন 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যায় সিযায়েযা েরযার েন্ িহুসিংখ্ে সরঞ্যাম আকে এিিং 
এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড বনম্নবলবখবেগুবল উপস্যাপন েরুন:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর 

(WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

 y GPC বিভযােীয় সচেবলকস্র এমন এেটি হ্ষান্ডআউে সরিরযাি েরুন �যা খযািযার বিেরকরর 
সযাকর প্রযাসবঙ্গে (অরিযা সেস স্যাবডকে ি্িহৃে অন্যান্ বিভযাে) এিিং ি্যাখ্যা েরুন স� এটি 
এেটি ি্িিযারেযারীর িধুেত্বপূরকি সর�যাকরকসি বিবি্ সিংস্যান সরকে ের্কে এেবরিে েকর।

স� উপযাকয় সচেবলস্গুকলযা েযাঠযাকমযা�ুতি িকয়কে েযা মকন রযাখকিন – সুরক্যাকে মলূ স্যাকে 
আনয়কনর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর প্রবেটিকে নের রযাখযার উপযায়।

PPT স্যাইড

সিংস্যান 9: 
বেবপবস সসক্টর 
সচেবলস্ 
(পৃষ্যা 178)
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 y অংশরিহেেষারীকদর েটুিকে ভযাে েকর বদন এিিং ি্যাখ্যা েরুন েযারযা এখন আকের 
অনশুীলনীকে নেশযা েরযা প্রেকল্পর মলূ্যায়কন GPC সক্করির নের েযাবলেযা ি্িিযার েরকে 
পযারকি। প্রবেটি েটুির খযাদ্ িণ্ন েমকিসূবচর <িযা অন্যান্ সক্করি> সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর 
উপযাদযানটির মলূ্যায়ন েরযা আিশ্ে (সযামবরিেভযাকি প্রেল্প বিকসকি, চযারটি সেযাষ্ীর প্রবেটির 
বনকিশ বিকিচনযা েকর)।

 y অংশরিহেেষারীকদর েকরর চযারপযাকশ পযায়চযাবর েরকে ও সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর �যািেীয় 
প্র্যান উপযাদযানগুবলর েন্ নেশযার প্রস্তযাকির প�কিযাকলযাচনযা েরকে এিিং GPC সক্করির নের 
েযাবলেযার বিপরীকে প্রেল্প মলূ্যায়ন েরকে িলনু। গ্রুপগুবলকে �যা বিকিচনযা েরকে িকি:

 y মলূ্যারযার সুরক্যা সিংক্রযান্ত নেশযা সম্পকেকি  ইবেিযাচে বদেটি েী?
 y বডেযাইন বে অনপুবস্ে (�যা সচেবলকস্ গুরুত্বপূরকি বিসযাকি িযাইলযাইট েরযা িয়)?

 y সেযাকনযা সযামবরিে সরিড অিংশরিিরেযারী বে েযার প্রেকমের মলূ্যারযার প্রকেকক্ট সদকি? 
(A - উৎেৃটে সরকে D - অপ্রেুল মলূ্যারযােরর)

মকন রযাখকিন: িয় এই প্রনেগুবল এেটি বলিপ চযাকটকি  বলকখ স�লনু অরিযা সসগুবলকে এেটি পযাওয়যার 
পকয়ন্ স্যাইকড রযাখুন।

 y অংশরিহনেষারীকদরকে েযারযা প্রেল্পটিকে স� সরিডগুবল বদকয়কে েযা সেযাকর িলকে িলনু 
(A - চমৎেযার সরকে D - অপ্রেুল মলূ্যারযােরর)। পবরেবল্পে সপ্রযারিযাকমর গুরমযাকনর সযামবরিে 
েযাপ সদওয়যার েন্ বলিপ চযাকটকি  সস্কযারগুবল রযাখুন। েটুি সরকে প্রেযাশ েরুন:

 y ইবেিযাচে বদেটি েী বেল
 y বে �যাঁে রকয়কে
 y অিংশরিিরেযারীরযা সিংেটকনর পকর সিযাক্যাদকয়র সকঙ্গ বে পবরিেকি ন িকি

 y সব অন্যান্ সক্করির েন্ সচেবলকস্র সযাকর অিংশীদযারকদর প্রদযান েরুন।

মকন রযাখকিন: এই অনশুীলনটি সেযাকনযা েমকিসূবচর মক্্ মলূ্যারযার িকয়কে বেনযা মলূ্যায়কনর 
এেটি সিে পদ্বের সরিরযাি েকর। এটি মলূক্যাকের সুরক্যার প্রভযাি প�কিকিক্র অরিযা 
মলূ্যায়ন বনকয় সেযান ের্ অরিযা সম্পদ সদয় নযা৷ এই েযাে এেটি বিিবেকি ে এলযােযা। আপবন 
সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার প্রভযাি পবরমযাপ সম্বকধে আকরযা ের্ চযাইকল অনরুিি েকর সুরক্যা মলূ 
স্যাকে আনযার েযাকে বন�ুতি দলটির সযাকর স�যােযাক�যাে েরুন

PPT স্যাইড

বলিপ চযাটকি , 
মযােকি যার সপন 

10 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর সমূ্পরকি, ইছিযাপূরকি বক্রয়যােলযাপ �যা সেযাকনযা 
বিভযােীয় প্রেকল্পর পবরেল্পনযায় সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর চযারটি মলূ 
উপযাদযাকনর সি েয়টির প্রবে ি্িস্যা রিির েকর। 

 Î GPC বিভযাকের সচেবলস্গুকলযা নেশযার প্রবক্রয়যাগুকলযাকে সিযায়েযা এিিং প�কিযাকলযাচনযা েরকে 
এেটি উপক�যােী সরঞ্যাম। 

PPT স্যাইড 
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সহষায়েষােষারীর সনষাে
সক্করের েম্যসশূচর নেশষা তেশর ও বষাস্বষায়ন

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

নেশযা তেবর এিিং িযাস্তিযায়ন: প্রকেকক্টর মলূ্যারযার বনবদকিটে উপযাদযানটি অন্তভুকি তি েরযা িকয়কে বেনযা েযা বনবচিে েরযার েন্ বডেযাইন এিিং 
িযাস্তিযায়কন সেযান েযা�কিক্রম অন্তভুকি তি েরযা স�কে পযাকর?

উপযাদযান 1

 y এেটি 'সেযান ক্বে েরকিন নযা/ শযাবন্তর েন্ স্যানীয় সযামরকি্' মলূ্যায়ন এিিং/অরিযা বনয়বমে দ্ন্দ্ব সিংকিদনশীলেযা মলূ্যায়ন 
সমূ্পরকি েরুন। 

 y সেল েমকিচযারীর এিিং অনকুমযাবদে সিংস্যার আচররবিব্ ও বশশু সুরক্যা নীবে ি�ুকে পযারযা ও েযাকে স্বযাক্র েরযা বনবচিে েরুন।
 y বনবচিে েকর স� আচরর বিব্ এিিং বশশু সুরক্যা নীবে বিপ�কিকয় ক্বেরিস্ত েনেকরর েযাকে এমন ভযােযায় ও �রম্যাকট উপলধি �যা 
সিযা�যা সম্ি৷

 y প্রযাপকের ের্ সেযাপন রযাখুন৷
 y েমমীরযা বন�কিযােন এিিং সিংবলেটে েকর্র সেযাপনীয়েযা সম্পকেকি  েযানকে পযারকল িযা সদখকল বেভযাকি প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে িকি সস সম্পকেকি  
েমমীকদর পর সদখযাকে সুস্টে নীবে ও পদ্বে আকে।

 y িণ্কনর স্যান এমন এলযােযায় অিবস্ে িওয়যা বনবচিে েরুন �যাকে েযা েনসযা্যাররকে আরও সিবশ ক্বের সম্ুখীন নযা েকর। 

 y �যােযায়যাকের পর সি �যািেীয় িণ্ন সেকন্দর বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন েরুন।
 y �ঁুবের সমীেরকরর সরকে উদূ্ে সেযাকনযা সুরক্যার �ঁুবের বিকলেের েরুন।
 y বিেরর সেন্দগুবলর সুরক্যা এিিং অ্যাকক্সকসর পরগুবল বনয়বমে মবনটর েরুন৷
 y �যােযায়যাকের েন্ প�কিযাতি বদিযাকলযাে বনবচিে েকর বদকনর সিকচকয় বনরযাপদ সমকয় খযািযার বিেরর সিংেঠিে েরুন।
 y স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযার সরকে সুরক্যা সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন। বনবচিে েরুন স� িন্কনর েযাকে েবিে েমমী 
ও অন্যান্ ি্বতিিেকি স�ৌন বনরিি ও বন�কিযােন সম্পকেকি  সমূ্পরকি সকচেন, এিিং এেটি বেকরযা টলযাকরসি নীবে স্বযাক্র েকরকেন।

 y বনয়বমে ভযাকি বিেরকরর টিমকে পবরিেকি ন েরুন এিিং পুরুে ও মবিলযা েমমীর এেটি ভযারসযাম্ তেবর েরুন।
 y িণ্ন পরিেমী প�কিকিক্কর মযানেু িণ্কনর আকে, িণ্কনর সময় ও পকর সুরবক্ে সিযা্ েরকে বেনযা বেজ্যাসযা েরুন।
 y সম্যাি্ সিংকশযা্নমলূে বক্রয়যােলযাকপর েন্ এেটি সেযাট িযাকেট সরখযা সরিরযাি েরুন (স�মন বিেরকরর সযাইকট িযাচ্যাকদর পকক্ 
উপক�যােী স্যাকনর প্রবেষ্যা)।

উপযাদযান 2

 y সচে পকয়ন্, অিকরযা্ িযা ল্যান্ডমযাইকনর উপবস্বের মে িযা্যাগুবলকে বিকিচনযা েকর ক্বেরিস্ত সলযােকদর অ্যাকক্সস মবনটর েরুন। 

 y অনন্ চযাবিদযার বভবত্তকে সমরকিনক�যাে্ এিিং সেলকে স্টেভযাকি েযানযাকনযা নযা িকল সমপবরমযাকর খযাদ্ ও NFI িণ্ন েরুন।
 y খযাদ্ ও NFI অব্েযারসমিূ স্টেভযাকি িণ্ন সেকন্দ প্রযাসবঙ্গে ভযােযায় ও সবচরি আেযাকর প্রদবশকিে েরুন। 

 y নযারী এিিং বশশু সনেৃত্বযা্ীন পবরিযার েযাকদর বনেস্ব নযাম বনিধেন।
 y বশশুকদর েন্ সুরবক্ে স্যাকনর ি্িস্যা অরিযা বিেলযাঙ্গ মযানেুকদর েন্ সুবি্যা সিেের েরযার মে অসিযায় সেযাষ্ীকদর 
অবভেমন সিেের েরযার েন্ বিকশে মযানদকডের িযাস্তিযায়ন। 

 y প্ররকম েভকি িেী ও স্তন্দযারিী মবিলযা, িদৃ্, পবরিযাকরর প্র্যান বশশু এমন পবরিযার, প্রবেিধেী ি্বতিকদর মকেযা বিকশে চযাবিদযা�ুতি 
ি্বতিকদর খযাদ্ িণ্ন েরুন।

 y �খন বনবদকিটে ি্বতি িযা সেযাষ্ীকে লক্্িস্তুকে খযাদ্ বিেরর েরযা িয়, েখন বডব্রেবিউশন প�কিকিক্করর সময় েযাকদর খযাদ্গুবল 
পরীক্যা েরযা িকয়বেল এিিং েযাকদর প্রকয়যােনীয়েযা পূরর েরযা িকয়বেল।

 y সম্যাি্ সিংকশযা্নমলূে বক্রয়যােলযাকপর েন্ এেটি সেযাট িযাকেট সরিরযাি েরুন (স�মন অ্যাকক্সকসর েন্ র ্�যাম্প)। 

উপযাদযান 3

 y সেল েমকিচযারীর এিিং অনকুমযাবদে সিংস্যার আচররবিব্ ও বশশু সুরক্যা নীবে ি�ুকে পযারযা ও েযাকে স্বযাক্র েরযা বনবচিে েরুন। 

 y বনবচিে েকর স� আচরর বিব্ এিিং বশশু সুরক্যা নীবে বিপ�কিকয় ক্বেরিস্ত েনেকরর েযাকে এমন ভযােযায় ও �রম্যাকট উপলধি �যা 
সিযা�যা সম্ি৷
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 y স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযার সরকে সুরক্যা সম্পকেকি  ের্ প্রদযান েরুন।
 y খযাদ্ ও NFI অব্েযারসমিূ স্টেভযাকি িণ্ন সেকন্দ প্রযাসবঙ্গে ভযােযায় ও সবচরি আেযাকর প্রদবশকিে েরুন। 

 y েমমীরযা বন�কিযােন এিিং সিংবলেটে েকর্র সেযাপনীয়েযা সম্পকেকি  েযানকে পযারকল িযা সদখকল বেভযাকি প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে িকি সস সম্পকেকি  
েমমীকদর পর সদখযাকে সুস্টে নীবে ও পদ্বে আকে। 

 y স� সেযাকনযা প্রবেবক্রয়যা িযা অবভক�যাে রিির, পবরচযালনযা এিিং সুরযািযা েরযার েন্ বনরযাপদ ও সেযাপনীয় পদ্বে েঠন েরুন।

মকন রযাখকিন: �লপ্রসূ প্রবেবক্রয়যা এিিং অবভক�যাে েযানযাকনযার পদ্বের তিবশটে্গুবলর মক্্ অন্তভুকি তি:

a  েযাকদর এেটি সময় অনসুযারী প্রবেবক্রয়যাদযাকনর লপু আকে
b  েযারযা অবভক�যাে রিির েকর (এনবি সেযান অবভক�যাে সেযান সমস্যা প্রমযার নযা!)
c  PSEA সি গুরুের বিেকয় বরবভউ, অ্যােশন এিিং িব ক্িেেরকরর েন্ েযাকদর পবরষ্যার, সময়সযাকপক্ প্রবক্রয়যা রকয়কে
d  েযাকদর এেযাব্ে পদ্বে আকে, নীকচ বেেু উদযািরর সদওয়যা িল:

 y িন্কনর/প্রেকল্পর স্যান ও অব�কস অবভক�যাে িক্স
 y অবভক�যাে 'িটলযাইন' ও 'ইকমল
 y িণ্কন প্রচযারপরি-বিেয়িস্তু এিিং বপএসইএ সম্পকেকি  অিেে েকর 

 y প্রকেক্ট সযাইট, অব�স এিিং প্রবেষ্যাকনর ওকয়িসযাইটগুবলকে দশৃ্মযান দশৃ্মযান সেযাড এিিং 'প্রভযাবিে েনসিংখ্যার অঙ্গীেযার' 
প্রদবশকিে িয় 

উপযাদযান 4

 y প্রেকল্পর নেশযা তেবর, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়কন অরকিিি অিংশরিির বনবচিে েরুন। 

 y দকু�কিযাে-আক্রযান্ত েনকেযাষ্ীর সকঙ্গ আকলযাচনযায় দিুকিল মযানকুের ভযারসযাম্�ুতি প্রবেবনব্ত্ব বনবচিে েরুন।
 y বনবচিে েরুন স� নযারী, পুরুে, সমকয় ও সেকলরযা েযাকদর অিস্যা সিংক্রযান্ত বসদ্যাকন্ত সম্পূরকি বিেবিে রযাকেন।
 y বনবচিে েরুন স� স্যান ও পবরেল্পনযা পবরকেিযা সিংক্রযান্ত বসদ্যান্তগুবলকে স�ন স্যানীয় েেৃকি পক্ এিিং আশ্রয় প্রদযানেযারী 
সম্প্রদযায়গুবলকে েযানযাকনযা িয়, েযাকদর সযাকর পরযামশকি েরযা িয় এিিং েযাকদরকে স�ন বিেবিে েরযা িয়।

 y ক্বেরিস্ত ি্বতিকদর (স�মন বশশু, অক্মেযা সকমে ি্বতি এিিং প্রিীর ি্বতি)বনবদকিটে প্রকয়যােন সম্পকেকি  �রযা�র ের্ সিংরিি েরযার 
েন্ েযাকদর সমস্ত সশ্ররীকে মলূ্যায়কন অন্তভুকি তি েরুন৷
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সসশন 6: প্রথম শদকনর 
পর্যষাকলষাচনষা
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশনটি অিংশরিিরেযারীকদর এেটি বদন সরকে সশখযার উপর প্রবে�বলে েরযার সুক�যাে প্রদযান েকর এিিং এটি এেটি 
বনবদকিটে প্রকেকক্ট প্রকয়যাে েরযা িয় �যা েযারযা েযাে েরকে। এই সসশন সরকে আউটপুটগুকলযা এেটি মলূ স্যাকের বক্রয়যােলযাকপর পবরেল্পনযার 
প্রস্তুে েরকে বদকনর সিলযা পকরর বদকে ি্িিযার েরযা িকি। 

সসশকনর তদর্য্: 50 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: স্বেন্ত্র অরিযা স�ৌর েযাে

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y প্রবশক্করর প্ররম বদন সরকে বশক্করর �লযা�লগুবল িযাইলযাইট েরুন

 y অিংশরিিরেযারীরযা স� প্রেকল্প েযাে েরকে েযাকদর সুরক্যায় মলূক্যাকে আনযার �যাঁেগুকলযা শনযাতি 
েরকে েযাকদর সিযায়েযা বদন 

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরর ও স� প্রেকল্পর েযাে চলকে েযার মলূনীবের উপর বশক্যা প্রকয়যাে েরুন

 y প্রেল্পগুবলর মক্্ বিদ্মযান সুরক্যা মলূ্যারযার �যাঁে সনযাতিেরর সনযাতি েরুন 

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î প্রেল্পগুকলযা প্রযায়শই সসগুকলযার নেশযায় সুরক্যা বিেয়ে গুরুত্বপূরকি সমস্যা বিকিচনযা 
েরকে ি্রকি িয়।

 Î সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর �যাঁেগুবল বচবনিে েরযার দ্যারযা সসগুবলর সমযােযাবিলযায় িযাস্তি 
পদকক্প রিির েরযা স�কে পযাকর।

প্রস্তুশে  y অিংশরিিরেযারীকদর েযাকে আকে বিেরর েরযা অনবুলবপ নযা রযােযার সক্করি বেবপবস সসক্টর 
সচেবলকস্র অবেবরতি অনবুলবপ রযাখুন।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 9: বেবপবস সসক্টর সচেবলস্ (পৃষ্যা 178)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: বিভযােীয় সচেবলস্ অনশুীলকনর বনকদকি বশেযা

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� বদ্েীয় বদন শুরু েরযার আকে প্ররম বদকনর প্রবশক্র বিিেৃ েরযার েন্ 
আপবন অিংশরিিরেযারীকদর এেটি সুক�যাে বদকে চযান।

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকদর প্রবেকিশীর বদকে ব�রকে ও আকলযাচনযা েরকে িলনু: 'আবম 
েেেযাল �যা বশকখবে েযার মক্্ সিকচকয় গুরুত্বপূরকি সেযানটি?'

 y অংশরিহেেষারীকদর েকয়েেনকে েযাকদর প্রবে�লন ভযাে েকর সনওয়যায় উৎসযাি বদন।
 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:
এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরর ও েযারযা স� প্রেকল্প েযাে েরকে েযার মলূনীবের উপর বশক্যা 
প্রকয়যাে েরুন

 y প্রেল্পগুবলর মক্্ বিদ্মযান সুরক্যা মলূ্যারযার �যাঁে সনযাতিেরর সনযাতি েরুন

PPT স্যাইড

40 বমবনট এেটি সপ্রষাকজকক্ট/েম্যসশূচকে মলূক্ষাকের শেূ্স্ষানগুশল শচশনিে েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর েযারযা সম্প্রবে েযাে েকরকে (িযা িেকি মযাকন েরকে) এমন এেটি প্রেল্প 
সম্পকেকি  বচন্তযা েরযার েন্ 5 বমবনট ি্য় েরকে িলনু। স�খযাকন েকয়েেন অিংশরিিরেযারী 
এেই প্রেল্প / সপ্রযারিযাকম েযাে েরকেন / েযাকদর এেসযাকর স�যােদযান েরযা উবচে। �বদ সেযানও 
অিংশরিিরেযারী সেযান সপ্রযাকেক্ট / সপ্রযারিযাকম েযাে েকরকেন িকল স্টেভযাকি মকন েরকে নযা পযাকরন, 
েযািকল েযাকদরকে অিংশরিিরেযারীর সপ্রযাকেকক্ট/সপ্রযারিযাকম েযাে েরযার েন্ সিং�ুতি েরকে িকি। 
মকন রযাখকিন: অিংশরিিরেযারীকদর 5 বমবনট সময় সদওয়যা িয় �যাকে েযারযা এেটি সেযারযাকলযা 
উদযািরকরর েরযা বচন্তযা েরকে পযাকর ও মকন আকস এমন বেেু নয়। প্রেকল্পর পেন্দ সম্পকেকি  
প্রবে�লকন ও আকলযাচনযায় উৎসযাি বদন।
অংশরিহেেষারীকদর প্রেল্প সক্রি ও প্রেকল্প মলূ্যারযােরর েেটযা ভযাকলযাভযাকি িকয়কে িকল 
েযারযা মকন েরকে সস সম্পকেকি  এেটি মলূ্যায়ন সি প্রেকল্পর এেটি দ'ুলযাইকনর িরকিনযা বলখকে 
িলনু। বনম্নবলবখে উদযািররটি পিুন:

বডবলর িযাইকর 2,000 IDP েনসিংখ্যার এেটি ে্যাকম্প ওয়যাশ সুবি্যা প্রদযাকনর েন্ এেটি 
ওয়যাশ প্রেল্প। সুরক্যা আিংবশেভযাকি মলূ স্যাকে �ুতি েকি বেেু উকলেখক�যাে্ �যাঁে বেল। 

 y GPC সসক্টর সচেবলস্গুবল অংশরিহেেষারীকদর উকলেখ েরুন স� েযাকদর পূকিকির ি্যায়যাকম 
সদওয়যা িকয়বেল

 y আপনযার সপ্রযাকেকক্টর সযাকর সিংবলেটে সসক্টর সচেবলস্ পিুন এিিং স� েযােগুবল সপ্রযাকেকক্ট 
পূরর িয় বন সসগুকলযা সনযাট েরুন। �লযা�ল: প্রেল্প দ্যারযা পূরর িয়বন এমন মলূ স্যাকে 
আনযার পদকক্পগুকলযার েযাবলেযা।

মকন রযাখকিন: এই বনকদকিশটি এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড প্রদযান েরুন।
 y অংশরিহেেষারীরষা অনশুীলনটি ি�ুকে সপকরকে েযা বনবচিে েরকে েকরর চযারপযাশটি েুকর ও 
স্বেন্ত্র িযা সেযাটিদ্ অিংশরিিরেযারীকদর েযাে পরীক্যা েকর সদখুন। 

 y শেেু জটুি ও ি্বতিকে েযাকদর প্রেল্প িরকিনযা ভযাে েকর বনকে ও পূরর নযা িওয়যা েযাকের এেটি 
পূনকিযাঙ্গ নমনুযা বদকে িলনু।

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� বদকনর পকরর বদকে অিংশরিিরেযারীরযা এেটি অনশুীলনীর েন্ সনযাতি েরযা 
শরূ্স্যানগুবল পূরর েরকে িকি - েযাকদর সলখযার ্যাররযার ওপর েযাকদর বনয়ন্ত্রর রযাখকে িকি।

সিংস্যান 9: 
বেবপবস সসক্টর 
সচেবলস্ (পৃষ্যা 
178)

PPT স্যাইড 

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î প্রেল্পগুকলযা প্রযায়শই সসগুকলযার নেশযায় সুরক্যা বিেয়ে গুরুত্বপূরকি সমস্যা বিকিচনযা েরকে 
ি্রকি িয়।

 Î সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর �যাঁেগুবল বচবনিে েরযার দ্যারযা সসগুবলর সমযােযাবিলযায় িযাস্তি 
পদকক্প রিির েরযা স�কে পযাকর।

PPT স্যাইড
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সসশন 7: সরুক্ষার রেনষাগুকলষা 
শনরষাপকদ জষানষাকনষা
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই অব্কিশকন অিংশরিিনেযারীকদর দক্েযার সকঙ্গ বনরযাপত্তযামলূে এিিং তনবেেভযাকি সুরক্যার েটনযাগুবলর প্রবেবক্রয়যা 
প্রদযান েকর �যাকে েযারযা সক্রিটিকে সমু্খীন িকে পযাকর। এটি উপলবধি েকরকে স� প্রযায়ই েমমী সদস্রযা সুরক্যার েটনযা শুকন রযাকে অরিযা সযাক্ী 
িয় এিিং েযার ভুল পকর উত্তর বদকল িয়কেযা েীবিে ি্বতিকে অনযািেৃ েরযার �কল ক্বে িকে পযাকর৷ 

*মকন রযাখকিন এই প্রবশক্র মবডউলটি অক্রেবলয়যান সরড ক্রস এর 'আন্তেকি যাবেে মযানবিে সুরক্যা প্রবশক্র' এর সরকে রিির েরযা িকয়কে।

সসশকনর তদর্য্: 60 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: অনশুীলনী / সমূ্পরকি আকলযাচনযা

 

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y ক্বের েযারর এবিকয় চলযার অনশুীলনগুবল সম্পকেকি  অিংশরিিরেযারীকদর পবরবচে েরুন

 y প্রযাসবঙ্গে প্রবেবক্রয়যা এিিং সর�যাকরল বনকয় আকলযাচনযার েন্ অিংশরিিরমলূে উদযািরর প্রদযান েরুন 

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y েযারযা স� সি সুরক্যার েটনযার েরযা সশযাকন িযা মযাকঠ-ময়দযাকন সদকখ রযাকে েযাকে েীভযাকি 
বনরযাপকদ ও নীবে িেযায় সরকখ সযািযা সদকিন েযা বনঃসিংশকয় উপলবধি েরুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î ক্বের েযারর িওয়যা এবিকয় চলযা �যািেীয় সিংস্যার অবভক�যাে িযা বন�কিযােকন সযািযা সদওয়যার 
সেন্দীয় বিেয় িকে িকি।

 Î সিংস্যাকে এই ের্ �যাকে বনয়বমে আপকডট েরযা িয় এিিং সেল েমমীর েযাকে উপলধি রযাকে 
েযা বনবচিে েরকে বিকশেজ্ বচবেৎসযা, আইনেে, মনস্তযাবত্বে-সযামযাবেে এিিং সুরক্যা 
পবরকেিযার েন্ নবর পযাঠযাকনযার পর এিিং স�যােযাক�যাকের বিিরর পযাঠযাকে িকি।

 Î শু্ুমযারি বিকশে বনকদকিশ সি একেবসিগুবল িযা প্রবশবক্ে মযানি অব্েযার িযা সুরক্যায় নেরদযাবর 
বনয়মযানেু নেরদযাবর �ুতি েরযা ও মযানি অব্েযার লঙ্ঘকনর প্রবেকিদন েরযা উবচে।

প্রস্তুশে  y েমকিসূবচকে রযােযা সর�যাকরল উপযাকয়র নবর এিিং বনকদকি বশেযা বচবনিে েরুন।

 y সিংস্যান 10 প্রস্তুে: সুরক্যার েটনযাগুবলকে বনরযাপদ প্রবেবক্রয়যায় েযাডকি  (পৃষ্যা 209)।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 10: সুরক্যার েটনযাগুবলকে বনরযাপদ প্রবেবক্রয়যায় েযাডকি  (পৃষ্যা 209)

সিংস্যান 11: PFA ি্যান্ডআউট (পৃষ্যা 55-56 PFA সিযাবয়েযা) (পৃষ্যা 210)

সিংস্যান 12: নমনুযা SOP (পৃষ্যা 212) 

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমহূ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y েযারযা স� সি সুরক্যার েটনযার েরযা সশযাকন িযা মযাকঠ-ময়দযাকন সদকখ রযাকে েযাকে েীভযাকি 
বনরযাপকদ ও নীবে িেযায় সরকখ সযািযা সদকিন েযা বনঃসিংশকয় উপলবধি েরুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড

20 বমবনট শনরষাপদ ও তনশেে প্রশেশরিয়ষা

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন। ি্যাখ্যা েরুন স� তদনবন্দন েযাকের সমকয় 
মযানবিে েমমী বনরযাপত্তযার েটনযার সমু্খীন িকে পযাকরন - িয় সসগুবল সরযাসবর সদখযার মযা্্কম 
িযা সসগুবল সম্পকেকি  সশযানযার মযা্্কম। েমমীকদর সঠিে উপযাকয় প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযা গুরুত্বপূরকি৷

 y শনম্নশলশখে দশৃ্েল্প সেযাকর পিুন:

আপবন বনরযাপত্তযা সেযান বনবদকিটে দক্েযার সকঙ্গ এেটি খযাদ্ বনরযাপত্তযা উপকদটেযা। আপবন সেযাকল 
প্ররম বদকে এেটি েীবিেযা প্রেল্প পবরদশকিন েরকেন। �খন আপবন সসখযাকন এেটি সেকল 
আপনযার গ্রুকপর উপর রযান এিিং আপনযার দল স� এেটি মবিলযার আকে স� সেযাকল আক্রমন 
আক্রযান্ত িকয়কে িকল। উবন আপনযাকে অে্ন্ত দদুকিশযারিস্ত মবিলযাকে সদখযাকে বনকয় সেকেন। 

 y সিংস্যান 10 সরকে গ্রুপকে সষাদষা েষাি্য  বদন। সুরক্যার েটনযাগুবলকে বনরযাপদ প্রবেবক্রয়যায় 
েযাডকি । েযাকদর প্রবেটি প্রবেবক্রয়যার েযাডকি  পিকে িলনু এিিং প্রবেটির েন্ বনম্নবলবখে প্রনেগুবল 
আকলযাচনযা েরুন:

 y প্রস্তযাবিে েযােটি বে সুরবক্ে নযাবে অসুরবক্ে?
 y সেন েমকি বনরযাপদ / অবনরযাপদ? 

সিংস্যান 10: 
সুরক্যার 
েটনযাগুবলকে 
বনরযাপদ 
প্রবেবক্রয়যায় 
েযাডকি  
(পৃষ্যা 209)

30 বমবনট আকলষাচনষা

 y প্রশেটি েযা�কিক্রকমর ম্্ বদকয় বেকয় এিিং েযা�কিগুবল সুরবক্ে বেনযা নযাবে অসুরবক্ে েযা 
সেযাষ্ীগুবলকে বেজ্যাসযা েকর - সলেনযাবর আকলযাচনযার ি্িস্যা েরুন৷ 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y সম্পকদর সরযাসবর অিংশরিিরেযারী �যা েযাকদর সযািযা�্ েরকে পযাকর, �যার মক্্ পকি: মনস্তযাব্বিে 
প্রযারবমে উপযাকয়: ব�র্ েমমী ও মনস্তযাবত্বে প্রযারবমে বচবেৎসযার বনকদকি বশেযা: ব�র্ েমমীকদর 
্যাররযা স্টে েরকে সিযায়েযােযারীকদর সিযায়ে পুবস্তেযা এিিং বপএ�এ অ্যাক্সযান নীবের এেটি 
জ্যাপনপরি প্রদযান েরুন (বরকসযাসকি 11) 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf

 y মষানবষাশধেষার লঙ্ঘকনর অবভক�যাে িযা েটনযার প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযার েন্ এসওবপর নমনুযার 
অনবুলবপ প্রদযান েরুন।

 y অংশরিহেেষারীরষা পযাঠযাকনযার স�যােযাক�যাে ও পর সি সুরক্যার েটনযায় েীভযাকি সযািযা বদকে 
িকি েযার উপর সেযাকনযা প্রসঙ্গ-বনবদকিটে বনকদকি বশেযার সম্পকেকি  সকচেন বেনযা েযা বেজ্যাসযা েরুন।

মকন রযাখকিন: �বদ আপবন সেযান পযাঠ্-বনবদকিটে সম্পদ বচবনিে েরকে সমরকি িন েযািকল সসগুবল 
এখন অিংশরিিরেযারীকদর সযাকর ভযাে েকর সনওয়যার েন্ সময় বনন৷ 

 y অংশরিহেেষারীকদর ি্যান্ডআউটগুবল পিযার েন্ 5 সরকে 10 বমবনট সময় বদন এিিং সদখুন 
েযাকদর সেযাকনযা প্রনে আকে বেনযা।

সিংস্যান 
11: PFA 
ি্যান্ডআউট 
(পৃষ্যা 55-56 
PFA সিযাবয়েযা) 
(পৃষ্যা 210)

সিংস্যান 12: 
নমনুযা SOP 
(পৃষ্যা 212) 
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5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î ক্বের েযারর িওয়যা এবিকয় চলযা �যািেীয় সিংস্যার অবভক�যাে িযা বন�কিযােকন সযািযা সদওয়যার 
সেন্দীয় বিেয় িকে িকি।

 Î সিংস্যাকে এই ের্ �যাকে বনয়বমে আপকডট েরযা িয় এিিং সেল েমমীর েযাকে উপলধি রযাকে 
েযা বনবচিে েরকে বিকশেজ্ বচবেৎসযা, আইনেে, মনস্তযাবত্বে-সযামযাবেে এিিং সুরক্যা 
পবরকেিযার েন্ নবর পযাঠযাকনযার পর এিিং স�যােযাক�যাকের বিিরর পযাঠযাকে িকি।

 Î শু্ুমযারি বিকশে বনকদকিশ সি একেবসিগুবল িযা প্রবশবক্ে মযানি অব্েযার িযা সুরক্যায় নেরদযাবর 
বনয়মযানেু নেরদযাবর �ুতি েরযা ও মযানি অব্েযার লঙ্ঘকনর প্রবেকিদন েরযা উবচে।

PPT স্যাইড

সহষায়েষােষারীর সনষাে
আকলষাচনষা 
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

আপবন প্রবেটি প্রবেবক্রয়যা েযাডকি  মন্তি্ েরকে প্রস্তুে েরযা আিশ্ে - নীকচর বনকদকি বশেযা সদখুন:

উতিকরর েষাি্য  সহষায়েষােষারীর এর জন্ শনকদ্য শশেষা 

মবিলযাটিকে বেজ্যাসযা েরুন স� সস আিে িকয়কে বেনযা সেযাকনযা উত্তরেীবির সেযাকনযা েযাৎক্বরে বচবেৎসযার প্রকয়যােন 
রযােকল েযা সেকন সনওয়যা সযািযা সদওয়যার প্ররম পদকক্প।

বে েকটকে েযা বিস্তযাবরে েযানকে চযান অব্েযার অপি্িিযাকরর সিকঁচ �যাওয়যা সযাক্ীকদর সঠিে 
প্রবশক্করর পযাশযাপযাবশ, সেযানও েটনযার বিেকয় েমকিচযারী 
সযাক্যাতেযার িযা আরও ের্ লযাকভর সচটেযা েরকিন নযা। 

সে েযাকে আক্রমর েরযার েন্ দযায়ী েযা বেজ্যাসযা েরুন। অব্েযার অপি্িিযাকরর সিকঁচ �যাওয়যা সযাক্ীকদর সঠিে 
প্রবশক্করর পযাশযাপযাবশ, সেযানও েটনযার বিেকয় েমকিচযারী 
সযাক্যাতেযার িযা আরও ের্ লযাকভর সচটেযা েরকিন নযা।

সেযাকনযা উত্তরেীবিকে েখন ও সেযারযায় েযা েকটকে েযার বিিরর 
বদকে িলনু।

অব্েযার অপি্িিযাকরর সিকঁচ �যাওয়যা সযাক্ীকদর সঠিে 
প্রবশক্করর পযাশযাপযাবশ, সেযানও েটনযার বিেকয় েমকিচযারী 
সযাক্যাতেযার িযা আরও ের্ লযাকভর সচটেযা েরকিন নযা।

েযার েী ্রকরর বনবদকিটে সযািযা�্/সিযায়েযা প্রকয়যােন েযা বেজ্যাসযা 
েরুন। েযাকে বেজ্যাসযা েরুন স� সস আপবন েযারুর সকঙ্গ 
সমরকিন িযা সযািযাক�্র েন্ স�যােযাক�যাে েবরকয় বদকল সস খুবশ 
িয় বেনযা।

এেটি েীবিে প্রকিশযাব্েযার �রযা�র সসিযা (বচবেৎসযা; 
পরযামশকিদযান; আইবন) সযািযা�্ েরযার সচটেযা েরযা এেটি গুরুত্বপূরকি 
পদকক্প। স্যা�গুবল এমন এেটি েযাবলেযা সরিরযাি েরযা উবচে, 
�যা সসগুবল স� এলযােযায় েযাে েরকে েযার উকলেখ েরযা স�কে 
পযাকর। সেযানও পবরকেিযা প্রদযানেযারীর সযাকর স�যােযাক�যাে েরযার 
পূকিকি আপনযাকে সিকঁচ রযােযা ি্বতিকে েযানযাকে িকি। 

ি্বতিটিকে স্বযাকস্্র পরযামশকি িযা অন্যান্ প্রযাসবঙ্গে পবরকেিযার 
স�যােযাক�যাকের ের্ বদন। 

�বদ েীবিে ি্বতিরযা পবরকেিযা প্রদযানেযারীর পবরিকেকি  আপনযার 
সযাকর স�যােযাক�যাে েরকে স্বছিন্দ সিযা্ নযা েকরন েযািকল আপবন 
েযাকদর পবরকেিযা প্রদযানেযারীর স�যােযাক�যাকের ের্ প্রদযান েরকে 
পযাকরন �যা েযাকদর সিযায়েযা েরকে পযাকর। 

একু্বন বেেু িলকিন নযা, েকি পকর সেযাকনযা সেযাপন স্যান সরকে 
পুবলশকে স�যান েরুন

আপবন েীবিে ি্বতির পক্ সরকে পুবলশকে ডযােকিন নযা �বদ 
নযা বেবন অনকুরযা্ েকরন স� আপবন এগুবল েকরন এিিং আপবন 
জ্যাে সম্বে প্রদযান েকরন।
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েটনযাটি আপনযার ম্যাকনেযার / সুরক্যা স্যা� সদকস্র েযাকে 
বরকপযাটকি  েরুন এিিং উপকদশ চযাইকে 

আপবন সিসময় আপনযার ম্যাকনেযার িযা এেটি সুরক্যা েমমী 
সদস্ এই েটনযা বরকপযাটকি  েরযা উবচে। েযারযা আপনযাকে সযািযা 
সদওয়যার উপ�ুতি উপযায়টি আরও সমরকিন েরকি। 

এটি এেটি পযাবরিযাবরে বিিংসযা িযা পযাবরিযাবরে/সযাম্প্রদযাবয়ে 
ি্যাপযার িকল বেেুই েরকিন নযা।

পযাবরিযাবরে বিিংসযা অব্েযািংশ সদকশ এেটি গুরুের অপরযা্। 
আপবন অন্ সেযান মযানিযাব্েযার লঙ্ঘকনর মকেযা েযািকি স্্ 
সবিিংসেযার এেেন েীবিে ি্বতির েযাকে এেই সিযায়েযা প্রদযান 
েরকে িকি। েযািকি স্্ সবিিংসেযা উকপক্যা েরযা রিিরক�যাে্ নয়৷ 

বনরযাপত্তযা সদকখ বনন: আপনযার বনরযাপত্তযা, অন্যান্ েমমী 
সদস্কদর বনরযাপত্তযা এিিং ক্বেরিস্ত ি্বতি এিিং সম্প্রদযাকয়র 
বনরযাপত্তযা।

সেযান পদকক্প সনওয়যার আকে আপনযাকে আপবন বনকে, অন্যান্ 
েমমী, উত্তরেীবি ও অন্যান্ সম্প্রদযাকয়র সদস্রযা স� বনরযাপকদ 
রকয়কে েযা পরীক্যা েরকে িকি। 
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সসশন 8: সরৌন শনরিহ 
ও শনর্যষােন সথকে সরুক্ষার 
(শপএসইএ) ওপর সফষােষাস
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই অব্কিশকন মযানবিে েমমীকদর েন্ PSEA'র গুরুকত্বর সকচেনেযা িবৃদ্ পযায় এিিং েয়টি মলূ PSEAএ নীবেমযালযা ি্যাখ্যা 
েকর। অিংশরিিরেযারীরযা এেেভযাকি এিিং প্রবেষ্যান বিসযাকি স�ৌন বনরিি এিিং বন�কিযােন (এসইএ) প্রবেকরযা্ েরযার েন্ বে েরকে পযাকর েযা 
বিকিচনযা েরযার েন্ অিংশরিিরেযারীকদর চ্যাকলঞ্ েকর৷ 

*মকন রযাখকিন এই প্রবশক্র মবডউলটি মযানবিে বিেয়ে এিিং PSEA এর UN ও NGO টযাস্ক স�যাসকি 2008 এর শযাবন্ত ও বনরযাপত্তযার বনিকিযািী 
েবমটির (ECHA/ECPS) এর সরকে রিির েরযা িকয়কে। বপএসইএ সে “টু সযাভকি  উইর প্রযাইড”ব�কল্মর আপকডকটড সিংস্করর রযাখযার ি্িস্যা েরযার 
েন্ 2013 সযাকল আইএএসবস েযা�কিবনিকিযািী দল আপকডট েকরবেল৷

সসশকনর তদর্য্: 50 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: শিশভশি / পেূ্যষাঙ্গ আকলষাচনষা

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযার সিংেটিে িওয়যার েমমীকদর মক্্ সকচেনেযা িযািযাকনযা, 
সমস্যাটির গুরুেরেযা এিিং এটি প্রবেকরযা্ ও প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযার েন্ েী েরযা উবচে

 y অরকি, চযােবর, বেবনস িযা পবরকেিযা প্রদযাকনর প্রবেশ্রুবের বিবনমকয় স�ৌন বমলন িযা অিমযাননযা, 
অপমযান িযা বিিংসযাত্মে আচরকরর অন্ সেযাকনযা ্রকরর ওপর আকলযােপযাে েকর স�ৌন বনরিি 
এিিং স�ৌন বন�কিযােকনর েন্ বিকশে ি্িস্যার ওপর সসকক্রটযাবর-সেনযাকরকলর িকুলটিকনর 
(এসটিএসবেবি/2003/13) (দ্যা এসবেবি) মখু্ নীবেগুবল ি্যাখ্যা েরুন

 y স�ৌন বন�কিযােন এিিং বনরিকির প্রভযাি (সিকঁচ রযােযা ি্বতিকদর পযাশযাপযাবশ অপরযা্ীকদর েন্) 
এিিং েমকিচযারীকদর এসবেবি-র বনয়ম িযা সযািংেঠবনে বনবদকিটে আচররবিব্ পযালন েরযার 
গুরুত্ব িযাইলযাইট েরুন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y স�ৌন বনপীিন এিিং অপি্িিযার সম্পবেকি ে েয় মলূ নীবেগুবল সিযা�যা

 y স�ৌন বনপীিন ও অপি্িিযার সরযা্ এিিং প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযার েন্ ি্বতি ও সিংেঠন বে 
েরকে পযাকর েযা স্বীেৃবে বদন
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মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î বিউম্যাবনটযাবরয়যান েমমীকদর দ্যারযা SEA সযামবরিে অসদযাচরকরর েটনযা তেবর েকর আর েযাই 
েমকিবনক�যাে সরকে িরখযাকস্তর বভবত্ত তেবর েকর।

 Î স্যানীয় সক্করি প্রযাতিিয়স্কেযা িযা সম্বের িয়স বনবিকিকশকে িযাচ্যাকদর সযাকর স�ৌনেযাপূরকি 
আচরর (18 িেকরর সচকয় েম িয়সী ি্বতিকদর) বনবেদ্। বশশুর িয়কস ভুল বিশ্বযাস 
সেযান প্রবেকরযা্ নয়।

 Î টযােযার বিবনমকয়, শরীকরর বিবনমকয় িস্তু িযা পবরকেিযা, স�ৌন অনরুিি িযা অিমযাননযার অন্ 
সেযাকনযা ্রর সি, অপমযানেনে িযা সশযােরমলূে আচরর বনবেদ্। এর �কল ক্বেরিস্ত 
েনকেযাষ্ীর সিযায়েযার বিবনময় অন্তভুকি তি রকয়কে।

 Î বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েমমী এিিং প্রভযাবিে েনসিংখ্যার মক্্ স�ৌন সম্পেকি  স্যাপনকে েকঠযার 
ভযাকি বনকে্ েরযা িয় েযারর এটি সিেযােরূকপ অসম শবতির েযাঠযাকমযার বভবত্তকে তেবর। 
এ েযােীয় সম্পেকি  বিউম্যাবনট্যাবরয়যান সিযায়েযার েযাকের বিশ্বযাসক�যাে্েযা ও সিংিবেকে 
ক্বেসযা্ন েকর।

 Î স�খযাকন এেেন মযানবিে েমমী এেেন সিেমমী দ্যারযা SEA সম্পবেকি ে উকদ্ে িযা সকন্দি 
সৃবটে েকর, এেই সিংস্যা িযা নযা রযাকুে, সস প্রবেবষ্ে সিংস্যার বরকপযাটিকি িং পদ্বের মযা্্কম 
এই ্রকনর উকদ্েগুবলর বরকপযাটকি  েরকে িকি।

 Î মযানবিে েমমীরযা এমন এেটি পবরকিশ তেবর েরকে দযায়িদ্ স�টি এসইএ সে প্রবেকরযা্ 
েকর এিিং েযাকদর আচররবিব্ েযা�কিের েরযাকে উন্নীে েকর। সমস্ত স্তকরর ম্যাকনেযারকদর 
বসকস্মগুবলকে সমরকিন েরযার ও উন্নে েরযার এেটি বনবদকিটে দযাবয়ত্ব আকে �যা এই 
পবরকিশকে রক্রযাকিক্র েকর৷

প্রস্তুশে  y েকন্ন্ সকঙ্গ পবরবচবে বনবচিে েরযার েন্ প্রবশক্র অবরিম Pride DVD-এর সকঙ্গ 
পবরকিশন সদখুন।

 y প্রবশক্করর অরিযা েকিকির সকঙ্গ সসিযা প্রদযান DVD সদখযার সময় বনভকি রক�যাে্ ইন্যারকনট 
প্রকিশযাব্েযার উপলধি রযােযা বনবচিে েরুন।

 y প্রবশক্র সসশকনর আকে সদকশর মক্্ বপএসইএ-র প্রনে / উকদ্েগুবলর সিযায়েযার েন্ সেযান 
ি্বতির সযাকর স�যােযাক�যাে েরকিন েযা সেকন রযাখুন।

 y সিযায়েযােযারীকদর মক্্ �যারযা বপএসইএ এর সকঙ্গ পবরবচে নন, েযাঁকদর আকে সরকে িযারিংিযার 
বেজ্যাবসে প্রনেযািলী(এ�এবেউ) সদকখ সনওয়যার পরযামশকি সদওয়যা িয়। IASC-এর বিেযাবশে FAQ 
অনলযাইকন খুকঁে পযাওয়যা স�কে পযাকর: http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/
faqsseabyunpersonnelandpartners_echaecpsunandngotaskforceonpsea_
english.pdf 

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 13: Pride DVD-এর সকঙ্গ পবরকিশন েরযা (পৃষ্যা 213)

সিংস্যান 14: স�ৌন সশযাের এিিং স�ৌন আপবত্তেনে ি্িিযার সরকে সুরক্যার েন্ বিকশে উপযায়গুকলযা 
সম্পকেকি  সসকক্রটযাবর-সেনযাকরকলর িকুলটিন (পৃষ্যা 214)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y স�ৌন বনপীিন এিিং অপি্িিযার সম্পবেকি ে েয় মলূ নীবেগুবল সিযা�যা
 y স�ৌন বনপীিন ও অপি্িিযার সরযা্ এিিং প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযার েন্ ি্বতি ও সিংেঠন বে 
েরকে পযাকর েযা স্বীেৃবে বদন

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড

20 বমবনট শিশভশি: Pride-এর সকঙ্গ পশরকবশন েরষা

 y অংশরিহেেষারীকদর ি্যাখ্যা েরুন স� বসকনমযাটির এখন সদখযাকনযা িকি সসটি আইএএসবস টযাস্ক 
স�যাসকি তেবর েকরকে এিিং ইউএন, এনবেও গুবল এিিং আইওএম এর েন্। সলেনযাবরকে এেটি 
আকলযাচনযার দ্যারযা এটি অনসৃুে িকি৷ 

 y এখষান সরকে বনকয় তেবর প্রযাইড DVD বভবডও সি সরিরযাি েরকে সলে েরুন: 

http://www.pseataskforce.org

সিংস্যান 13: 
Pride DVD-
এর সকঙ্গ 
পবরকিশন েরযা 
(পৃষ্যা 213) 

20 বমবনট আকলষাচনষা

 y শফল্ম সম্পকেকি  এেটি গ্রুপ বডসেযাশকনর ি্িস্যা েরুন৷ প্রম্পকট বনম্নবলবখে প্রনেগুবল 
ি্িিযার েরুন:

 y আপবন ব�ল্মটি সম্পকেকি  বে মকন েকরন? বেেু বে আচি�কি লযােকে? বিভ্রযাবন্তের? অস্টে? 
সেযান েবি আপনযার সিকচকয় মকন পকি? েুবম বে এখযান সরকে সিবরকয়ে? আপবন বে 
নেুন বেেু বশখকলন?

 y ব�ল্মটি বে সেযাকনযা প্রনে, উকদ্ে, সকন্দি তেবর েকর?

 y স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযাকরর প্রভযাি বে আপনযার মকন িয়? আক্রযান্ত ি্বতিরযা? 
েবমউবনটিগুকলযাকে? আমযাকদর েযাকে? আমযাকদর সযাকর সরেযাকরর সম্পেকি ?

 y আমরযা এেটি পবরকিশ তেবর এিিং িেযায় রযাখযার এেটি িযা্্িযা্েেযা আকে �যা স�ৌন 
সশযাের এিিং অপি্িিযার প্রবেকরযা্ েকর। এই ্রকনর এেটি পবরকিকশ আপবন বেভযাকি 
বনকে অিদযান রযাখকে পযারকিন িকল মকন েকরন?

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y সরৌন সশষাষে এিিং স�ৌন অে্যাচযার (ST/SGB/2003/13) (SGB) সরকে বিকশে সুরক্যার েন্ 
িস্তযান্তকরর সসকক্রটযাবর-সেনযাকরকলর িকুলটিন প্রদযান েরুন।

 y সসকরিেষাশর-সেনযাকরকলর িকুলটিকনর অনকুছিদ 1-এর স�ৌন সশযাের এিিং স�ৌন বন�কিযােকনর 
সিংজ্যা পিযার েন্ সেযাকনযা অিংশরিিরেযারীকে িলনু। বনয়মযািলী সিযা�যা বনবচিে েরুন। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y সর সেষাকনষা সদশ বনবদকিটে সিংস্যান সম্বকধে এিিং/অরিযা স�যােযাক�যাকের ি্বতিরযা �যারযা PSEA প্রনে / 
উকদ্েগুকলযার সক্করি সযািযা�্ েরকে পযাকর েযাকদর সম্বকধে ের্ সশয়যার েরুন। 

সিংস্যান 14: 
সসকক্রটযাবর-
সেনযাকরকলর 
িকুলটিন(পৃষ্যা 
214)

http://www.pseataskforce.org
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5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î বিউম্যাবনটযাবরয়যান েমমীকদর দ্যারযা SEA সযামবরিে অসদযাচরকরর েটনযা তেবর েকর আর 
েযাই েমকিবনক�যাে সরকে িরখযাকস্তর বভবত্ত তেবর েকর।

 Î স্যানীয় সক্করি প্রযাতিিয়স্কেযা িযা সম্বের িয়স বনবিকিকশকে িযাচ্যাকদর সযাকর স�ৌনেযাপূরকি আচরর (18 
িেকরর সচকয় েম িয়সী ি্বতিকদর) বনবেদ্। বশশুর িয়কস ভুল বিশ্বযাস সেযান প্রবেকরযা্ নয়।

 Î টযােযার বিবনমকয়, শরীকরর বিবনমকয় িস্তু িযা পবরকেিযা, স�ৌন অনরুিি িযা অিমযাননযার অন্ 
সেযাকনযা ্রর সি, অপমযানেনে িযা সশযােরমলূে আচরর বনবেদ্। এর �কল ক্বেরিস্ত 
েনকেযাষ্ীর সিযায়েযার বিবনময় অন্তভুকি তি রকয়কে। 

 Î বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েমমী এিিং প্রভযাবিে েনসিংখ্যার মক্্ স�ৌন সম্পেকি  স্যাপনকে েকঠযার 
ভযাকি বনকে্ েরযা িয় েযারর এটি সিেযােরূকপ অসম শবতির েযাঠযাকমযার বভবত্তকে তেবর। 
এ েযােীয় সম্পেকি  বিউম্যাবনট্যাবরয়যান সিযায়েযার েযাকের বিশ্বযাসক�যাে্েযা ও সিংিবেকে 
ক্বেসযা্ন েকর।

 Î স�খযাকন এেেন মযানবিে েমমী এেেন সিেমমী দ্যারযা SEA সম্পবেকি ে উকদ্ে িযা সকন্দি 
সৃবটে েকর, এেই সিংস্যা িযা নযা রযাকুে, সস প্রবেবষ্ে সিংস্যার বরকপযাটিকি িং পদ্বের মযা্্কম এই 
্রকনর উকদ্েগুবলর বরকপযাটকি  েরকে িকি।

 Î মযানবিে েমমীরযা এমন এেটি পবরকিশ তেবর েরকে দযায়িদ্ স�টি এসইএ সে প্রবেকরযা্ 
েকর এিিং েযাকদর আচররবিব্ েযা�কিের েরযাকে উন্নীে েকর। সমস্ত স্তকরর ম্যাকনেযারকদর 
বসকস্মগুবলকে সমরকিন েরযার ও উন্নে েরযার এেটি বনবদকিটে দযাবয়ত্ব আকে �যা এই 
পবরকিশকে রক্রযাকিক্র েকর৷

PPT স্যাইড

 সহষায়েষােষারীর সনষাে
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

আমরযা এেটি পবরকিশ তেবর এিিং িেযায় রযাখযার এেটি িযা্্িযা্েেযা আকে �যা স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযার প্রবেকরযা্ েকর। এই ্ রকনর 
এেটি পবরকিকশ আপবন বেভযাকি বনকে অিদযান রযাখকে পযারকিন িকল মকন েকরন?

উত্তরগুকলযাকে এগুকলযা অন্তভুকি তি রযােকে পযাকর:

 y আচরকরর নীবেমযালযা স্বযাক্র েরযা এিিং এর বিেয়িস্তু সম্পকেকি  অিেে িওয়যা
 y আচযার-আচরকরর উপর প্রবশক্করর অনকুরযা্ েরযা
 y সকন্দিেনে বেেু সদখকল বেভযাকি বরকপযাটকি  েরকিন সস বিেকয় বনকে েযাননু
 y বরকপযাটিকি িং (বেন্তু েদন্ত েরযার সচটেযা নযা) সেযান সকন্দি
 y এেেন পবরচযালে বিসযাকি, বনবচিে েরুন স� আপনযার দলগুবল আচররবিব্, PSEA নীবে এিিং েীভযাকি প্রবেকরযা্ েরকে ও 
সযািযা বদকে িকি সসসম্পকেকি  সকচেন রযাকে

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

সরৌন সশষাষে 

 স�ৌন উকদেকশ্ দিুকিলেযা, প্রকভদে শবতি িযা আস্যার অিস্যার প্রেৃে িযা প্রকচটেযা েরযা অপি্িিযার, �যার মক্্ পকি অন্ 
েযারুর স�ৌন সশযােকরর সরকে প্রযাতি আবরকিে, সযামযাবেে িযা রযােতনবেে লযাভ, বেন্তু েযাকেই েযা সীমযািদ্ নয়

সশযােরমলূে সম্পকেকি র েকয়েটি উদযািরকরর মক্্ সম্যাি্ ঠিেযাদযার, শররযারমী/IDP বশবিকর িসিযাসেযারী ক্বেরিস্ত মযানেু, মযানবিে সিংেকটর 
বশেযার ি্বতি, স�ৌনেমমীর সকঙ্গ সম্পেকি ।

 y মকন রযাখকিন অসুরবক্ে েনকেযাষ্ীর মক্্ েমকিরে েমমী বিসযাকি �যাকদর সিযায়েযার েন্ আমরযা রকয়বে েযাকদর েুলনযায় আমরযা 
প্রযায় সিসময়ই ক্মেযা এিিং বিশ্বযাকসর েযায়েযায় রযাবে। এটি এেটি অিস্যান �যা বন�কিযােকনর বিরুকদ্ ক্মেযা তেবর েকর এিিং 
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আমযাকদর বিচযার ও সেেকি  নেরদযাবরর প্রকয়যােন িয়৷ এেযািযাও উকলেখ্ স�, এমনবে �বদ সেউ স�ৌন েযােেকমকি (িযা স�ৌন 
েযােেকমকির প্রয়যাকস) সরযাসবর েবিে নযাও িয়, অরচ েযার সরকে উপকর বচবনিে 3টি উপযাকয়র এেটিকেও লযাভিযান িয়, সসকক্করি 
েযার আচররকেও স�ৌন সশযাের িলযা �যাকি।

সরৌন সশষাষে

এেটি স�ৌন প্রেৃবের প্রেৃে িযা বিপন্ন শযারীবরে অনপু্রকিশ �যা িল প্রকয়যাে েকর, অসম অিস্যায় িযা সেযার েরযার অিস্যার 
অ্ীকন েটকে পযাকর

এর মযাকন স�ৌন বন�কিযােকনর েন্ প্রেৃে িযাবিনী প্রকয়যােনীয় নয়। এটি সসখযাকনও েটকে পযাকর স�খযাকন অসম িযা েিরদস্তীমলূে পবরবস্বে রযাকে৷

এেটি অসম অিস্যার উদযািরর প্রযাতিিয়কস্কর সকঙ্গ বশশুর সম্পেকি ও িকে পযাকর।

দমনমলূে অিস্যার এেটি উদযািরর িকে পযাকর �বদ সেযাকনযা সিযায়ে েমমী সুবি্যা প্রযাপে স�ৌনসম্পকেকি  সম্ে নযা িকল সরশন বদকে অস্বীেযার 
েকরন, অরিযা সেযাকনযা সুবি্যা প্রযাপে স�ৌনসম্পকেকি  েরকে সম্ে িকল সেযাকনযা সিযায়ে েমমী অবেবরতি সরশন প্রদযান েকরন।

 y মকন রযাখকিন দটুি সিংজ্যাকেই �বদ শু্ুমযারি এেটি প্রয়যাস েরযা িযা হুমেী সদওয়যা িয় স�ল নযা িয় েকি স�ৌন বনপীিন এিিং স�ৌন 
আপবত্তেনে ি্িিযার েটকে পযাকর। স�মন, এেটি বশশুকে স�ৌন সম্পকেকি র প্রস্তযাি সদওয়যা বনবেদ্। 

 y মকন রযাখকিন দটুি সিংজ্যাকেই পুরুে ও মবিলযাকদর মক্্ এিিং সমবলকঙ্গর দেুকনর মক্্ও স�ৌন বনপীিন েটকে পযাকর। SGBসে 
সমবলকঙ্গর স�ৌন সশযাের ও আপবত্তেনে ি্িিযার অন্তভুকি তি। 

 y মকন রযাখকিন সম্বে িযা স�টিকে প্রযায়শই অিেে সম্বে বিসযাকি উকলেখ েরযা িয় েযা সিংজ্যাকে উকলেখ সনই এিিং অপ্রযাসবঙ্গে। 
(অিবিে সম্বের �লস্বরূপ সিেসযা্্েযারী(ের) এখযাকন ি্যাখ্যা েরকে ইছিেু িকে পযাকর স� 1) সম্বে প্রদযানেযারী ি্বতি স�ন 
স� বিেকয় সম্বে বদকছি েযার অরকি ি�ুকে পযাকর; এিিং 2) সম্বে প্রদযানেযারী ি্বতি স�ন েযার নযা িলযার অব্েযার ি�ুকে ও প্রকয়যাে 
েরকে সক্ম িয়।) বশশুরযা (বশশু অব্েযাকরর েনকভনশন এর সেযাবেে মযান অন�ুযায়ী 18 িেকরর েম িয়সী ি্বতি) সম্বে বদকে 
অক্ম, েযারর েযাকদর সসই পবরেক্কেযা রযাকে নযা �যার দ্যারযা েযারযা েযাকদর সদওয়যা সম্বের প্রভযাি ি�ুকে পযাকর। প্রযাতিিয়ষ্কদর সক্করি, 
�বদ এেদন প্রযাতিিয়ষ্ স�ৌনসঙ্গকমর েন্ জ্যাে সম্বে সদয়, েযািকলও সসটি অন্ পবরবস্বেকে স�ৌন বনরিি ও বন�কিযােন সৃবটে েরকে 
পযাকর-স�মন অসম এিিং/অরিযা েিরদবস্তমলূে—উপবস্বে৷
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সসশন 9: সরুক্ষার 
মলূধষারষােরকের সমন্বয় 
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: এই সসশন ি্যাখ্যা েকর স� েমমীরযা সুরক্যা মলূ্যারযার েন্ দযায়ী। একক্করি েযার বে েরযা প্রকয়যােন েযা েযানযার েন্ আইএএসবস 
সরকে স্টে বনকদকি বশেযা এিিং এেটি বভে বিসযাকি বেবপবস পযাওয়যা সেকে৷ সসশনটি েীভযাকি এেরিীেৃে আকিদনগুকলযার প্রবক্রয়যায় মলূ্যারযার 
িয় েযা বনবচিে েরযার েন্ েীভযাকি েযা পবরদশকিন েকর।

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 

সসশকনর প্রেষার: অনশুীলনী / আকলযাচনযা / পযাওয়যার পকয়ন্

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

 এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y স্টে েকর সেযার বদকয় িলনু স� সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সক্করি দযাবয়ত্ব েযার 

 y সমবন্বে আবপল প্রবক্রয়যাকে মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ্যাররযা সশয়যার েরযার ি্িস্যা েরুন

 y অন্কদর সমরকিন বদকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অঙ্গীেযারিদ্ িওয়যায় উৎসযাি বদন ও েযা 
অেকি ন েরযার উপযাকয়র ্যাররযা প্রদযান েরুন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y প্রকেক্ট ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব এিিং অন্যান্ মলূ্যারযার সুরক্যা সিংক্রযান্ত ক্যাস্যারগুবল স্বীেযার েরুন

 y সদকশর বভেকর এিিং বিউম্যাবনকটবরয়যান েযাব্রি টীম (HCT) ও অন্যান্ ক্যাস্যাকরর সেৌশল 
পবরেল্পনযায় এেবরিে আপীল (এখন SRP) প্রবক্রয়যার েযাকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ্যাররযা 
সদওয়যায় অিদযান রযাখুন

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î ইন্যার-ক্যাস্যার এিিং ই্রিযা-ক্যাস্যার সমন্বয় সুরক্যার মলূক্যােকে সিেের েরযার েন্ েটিল৷

 Î সক্রি সুরক্যার ক্যাস্যাকরর মলূ ্যারযার সুরক্যায় অন্যান্ ক্যাস্যারগুবলকে সমরকিকনর সক্করি 
এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা রকয়কে; এটি ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব �যা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা 
বনবচিে েরকে সনেৃত্ব সদয়।

 Î এেবরিে আপীল প্রবক্রয়যা সুরক্যার স� মযানবিে সযািযা সদওয়যায় মলূ্যারযােরর েরযা িকছি েযা 
বনবচিে েরযার এেটি গুরুত্বপূরকি সুক�যাে প্রদযান েকর। 

প্রস্তুশে  y বরসযাচকি  বরসযাচকি  মলূ্যারযার প্রসকঙ্গ সম্প্রবে এেীেৃে আকিদন প্রবক্রয়যা অন্তভুকি তি বেল। 

 y বরসযাচকি  বরসযাচকি  মলূ্যারযার প্রসকঙ্গ সম্প্রবে এেীেৃে আকিদন প্রবক্রয়যা অন্তভুকি তি বেল। 

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 15: দযাবয়ত্ব ও বক্রয়যােলযাপগুকলযা (পৃষ্যা 217) 

সিংস্যান 16: আইএএসবস বিিবৃে 2013 (পৃষ্যা 218) 

সিংস্যান 17: বনরযাপত্তযা ক্যাস্যাকরর েন্ বেবপবস পরযামকশকির শীট (পৃষ্যা 220)

সিংস্যান 18: সমবন্বে আবপকলর নবরর বন�কিযাস (পৃষ্যা 221)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

PPT স্যাইড: মলূক্যাকের বনরযাপত্তযার সমবন্বে আবপল সম্পকেকি  বনকদকি বশেযা

PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y প্রকেক্ট ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব এিিং অন্যান্ মলূ্যারযার সুরক্যা সিংক্রযান্ত ক্যাস্যারগুবল 
স্বীেযার েরুন

 y সদকশর বভেকর এিিং HCT ও অন্যান্ ক্যাস্যাকরর সেৌশল পবরেল্পনযায় এেবরিে আপীল 
(এখন SRP) প্রবক্রয়যার েযাকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ্যাররযা সদওয়যায় অিদযান রযাখুন 

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

20 বমবনট দষাশয়ত্ব ও শরিয়ষােলষাপগুকলষা

  y রষাকদর সরুক্ষার মলূ্যারযােরকর েবিে রযােযার দরেযার েযাকদর েন্ মযারযা খযাটযান। 
বলিপ চযাকটকি র উপর ্যাররযা বলখুন।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y দষাশয়ত্ব ও বক্রয়যােলযাকপর ি্যান্ডআউটটি সদকখ মখু্ দযাবয়ত্ব ও বক্রয়যােলযাকপর এেটি সযারযািংশ 
সরিরযাি েরুন।

 y সজষার শদকয় িলনু স� �বদও সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ সক্রিগুবল বনকেরযাই দযায়ী, 
েিওু সুরক্যার ক্যাস্যারগুবলর সুরক্যার মলূ্যারযােররকে সমরকিকনর ভূবমেযাটিও গুরুত্বপূরকি।

 y আইএএসশস বিিবৃে 2013-র অনবুলবপ প্রদযান েরুন এিিং েযাউকে 2য় পৃষ্যাকে বদ্েীয় সরকে 
সশে অনকুছিদ পিযার েন্ িলনু:

সুরক্যা ক্যাস্যারগুবল মলূ্যারযার সুরক্যা সি সুরক্যা সেৌশল বিেযাকশর েন্ মযানবিে 
েযােেকমকি েবিে ি্বতিকদর সমরকিকন এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা পযালন েকর

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� ব�র্ বনরযাপত্তযা ক্যাস্যাকরর বনবদকিটে সমন্বকয়র দযাবয়ত্ব বনরযাপত্তযার 
ক্যাস্যারগুবলর েন্ বেবপবস পরযামকশকির শীকট বিশকদ বিিেৃ েরযা িকয়কে। অিংশরিিরেযারীকদর 
অনবুলবপ সরিরযাি েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর ি্যান্ডআউটগুবল পিযার েন্ 5 সরকে 10 বমবনট সময় বদন এিিং 
সদখুন েযাকদর সেযাকনযা প্রনে আকে বেনযা।

বলিপ চযাটকি , মযােকি যার 
সপন

সিংস্যান 15: 
দযাবয়ত্ব ও 
বক্রয়যােলযাপগুকলযা 
(পৃষ্যা 217) 

সিংস্যান 16: 
আইএএসবস 
বিিবৃে 2013 
(পৃষ্যা 218)

সিংস্যান 17: 
বনরযাপত্তযা 
ক্যাস্যাকরর েন্ 
বেবপবস পরযামকশকির 
শীট (পৃষ্যা 220) 
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30 বমবনট এেশরেে আপীকলর সমন্বয় 

 y মষানশবে প্রবেবক্রয়যায় বনরযাপত্তযা স� মলূক্যাকে আকে েযা বনবচিে েরকে সমবন্বে আবপল স� 
এেটি গুরুত্বপূরকি সুক�যাে প্রদযান েকর েযা ি্যাখ্যা েকরযা। 

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড, এেীেৃে আকিদনগুকলযাকে সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার 
সিযাবয়েযা, মখু্ ডকুকমন্ ও মলূ বিেয়গুকলযা বচবনিে েকর উপস্যাপন েরুন:

মখু্ নবরসমিূ:

 y 2014 সেৌশলেে প্রবেবক্রয়যা পবরেল্পনযা - বনকদকিশনযা 
 y 2014 সেৌশলেে প্রবেবক্রয়যা পবরেল্পনযা – সটীে সটমকলেট 

 y বনরযাপত্তযা ক্যাস্যার গুবলর সমবন্বে আবপকলর বনকদকি বশেযা সনযাট
 y 2015 সযাকলর েন্ সেৌশলেে উত্তরদযাকনর পবরেল্পনযার সিযাবয়েযা

প্র্যান পকয়ন্গুবল:

 y ক্যাস্যার পবরেল্পনযা মক্্ SRP িকি, সীমযাকরখযা, পবরেল্পনযা, েন্ সুরক্যা মলূ্যারযায়.

 y ক্যাস্যাকরর অিংশীদযারেকরর SRP পবরেল্পনযা শুরু িওয়যার সরকে সুরক্যার 
মলূ্যারযােরকরর পবরভযােযার সক্করি এেমে িওয়যা আিশ্ে।

মকন রযাখকিন: েযাবলেযািদ্ বনকদকি বশেযা অনলযাইকন www.unocha.org/cap/resources/
policy-guidance এ পযাওয়যা �যাকি

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযাষ্ীকে ভযাে েকর বদন এিিং এই সেযাষ্ীগুবলকে এেবরিে আপীকলর 
নবরর সরকে উদৃ্বে বদন। ি্যাখ্যা েরুন স� অন্যান্ সদকশর সপ্রযারিযামগুবল বেভযাকি মলূক্যাকের 
সুরক্যাকে সমবন্বে আবপকলর নবরগুবলকে সিং�ুতি েকরকে এগুবল িল েযার উদযািরর।

 y সিষাষ্ীগুশলকে উদযািররগুবল প�কিযাকলযাচনযা েরযার েন্ এিিং েযাকদর সেযাষ্ীর মক্্ 
আকলযাচনযার েরযার েন্ বনকদকিশ বদন:

 y বেভযাকি মলূক্যাকের বনরযাপত্তযাকে েযাকদর অনেুকঙ্গ সমবন্বে আপীকলর নবরর মক্্ 
অন্তভুকি তি েরযা িয়।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

 y েযারযা মলূ্যারযার সুরক্যা পরিেমী পকরর এেরিীেৃে আকিদন প্রবক্রয়যার মক্্ অন্তভুকি তি 
েরযা িকয়কে েযা বনবচিে েরযার েন্ েযারযা েী পদকক্প বনকে পযাকর।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর ্যারনযার পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযা েরুন ও পরিেমীকে সেযাকনযা প্রনে রযােকল 
েযার েন্ সময় বদন। 

PPT স্যাইড

সিংস্যান 18: 
সমবন্বে আবপকলর 
নবরর বন�কিযাস 
(পৃষ্যা 221)

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î ইন্যার-ক্যাস্যার এিিং ই্রিযা-ক্যাস্যার সমন্বয় সুরক্যার মলূক্যােকে সিেের েরযার 
েন্ েটিল৷

 Î সক্রি সুরক্যার ক্যাস্যাকরর মলূ ্যারযার সুরক্যায় অন্যান্ ক্যাস্যারগুবলকে সমরকিকনর সক্করি 
এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা রকয়কে; এটি ক্যাস্যাকরর দযাবয়ত্ব �যা সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযা 
বনবচিে েরকে সনেৃত্ব সদয়।

 Î এেবরিে আপীল প্রবক্রয়যা সুরক্যার স� মযানবিে সযািযা সদওয়যায় মলূ্যারযােরর েরযা িকছি 
েযা বনবচিে েরযার এেটি গুরুত্বপূরকি সুক�যাে প্রদযান েকর।

PPT স্যাইড 
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সহষায়েষােষারীর সনষাে

দষাশয়ত্ব ও শরিয়ষােলষাপগুকলষা 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

সরিইনস্বমকিিং সসশকনর মযা্্কম বনম্নবলবখে অবভকনেযাকদর বচবনিে েরযা উবচে:
 y সম্প্রদযায়
 y নযােবরে সমযাকের েমমী ও CBOের 

 y মযানবিে সম্প্রদযায় (এনবেও সমিূ, সরড ক্রস এিিং সরড বক্রকসন্, ইউএন েমমী)
 y বিভযােীয় েমমী ও সেযাঅবডকি কনশকনর িবড
 y সুরক্যা েমমী ও সেযাঅবডকি কনশকনর িবড
 y মযানবিে সমন্বয়েযারী ও মযানবিে সদকশর দল 

 y সিকিস্তকর সরেযারী সিক�যাবেেযা 

মকন রযাখকিন স�খযাকন ক্যাস্যারগুকলযা সবক্রয় িকয়কে সসখযাকন বনম্নবলবখে বিেয়গুকলযাও শনযাতি েরযা প্রকয়যােন: 

 y স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার
 y সক্করির সুরক্যা ক্যাস্যার
 y ক্যাস্যাকরর সনেৃ-সিংস্যা 
 y সি সক্করির ক্যাস্যাকরর সদস্ের
 y UN OCHA 

 y ইন্যার-ক্যাস্যার সমন্বকয়র স�যারযাম (সেৌশলেে স্তকর, ইন্যার-ক্যাস্যার সমন্বয় এইচবসটি-র ম্্ বদকয় এইচবস দ্যারযা চযাবলে এিিং 
ক্যাস্যার সমন্বয়েযারীকদর দ্যারযা েযা�কিেযাবরেযার স্তকর ওবসএইচএ দ্যারযা সমবরকিে)

দযাবয়কত্বর এলযােযার সকঙ্গ সমন্বকয়র গুরুকত্বর বদকে সুবনবদকিটে মকনযাক�যাে আেেকির েরুন:

দষাশয়কত্বর পশরসর 

শশশু সরুক্ষা

েরুবর অিস্যায় বশশু সুরক্যা িলকে সিযা�যায় েরুবর অিস্যায় বশশুকদর বিরুকদ্ িওয়যা বন�কিযােন, অিকিলযা, সশযাের ও বিিংসযার প্রবেকরযা্ 
এিিং প্রবেবক্রয়যা। েরুরী অিস্যার সিংজ্যা িল, 'এেটি অিস্যা স�খযাকন বশশুকদর েীিন, শযারীবরে এিিং মযানবসে সুস্েযা, িযা বিেযাশ সশস্ত্র 
সিংেযাে, বিপ�কিয় অরিযা সযামযাবেে িযা আইনেে শঙৃ্খলযা সভকঙ পিযার েযারকর বিপন্ন িয়, এিিং স�খযাকন সমস্যার পবরমযার স্যানীয় সমযােযাবিলযার 
ক্মেযাকে েযাবিকয় �যায় িযা েযার পকক্ অপ্রেুল িয়'। 

েরুরী অিস্যার সময় বশশুকদর সুরক্যা স্যািযাল সপ্রযাকটেশন ক্যাস্যাকরর মক্্ দযাবয়ত্বশীলেযা এেটি এলযােযা (AoR) �যা বশশু সুরক্যা ওয়যাবেকি িং 
গ্রুপ (CPWG) এর মযা্্কম সযািযা�্ েরযা িয়। চযাইর্ সপ্রযাকটেশন AoR (Child Protection AoR) এর েন্ মকনযানীে সেন্দবিন্দ ুসিংস্যা 
িওয়যায় ইউবনকস� (UNICEF) CPWG এর সমন্বয় েকর রযাকে এিিং েযারযা সশে অিলম্বনও প্রদযান েকর।

শলঙ্গ-শভশতিে সশহংসেষা

স্যািযাল সপ্রযাকটেশন ক্যাস্যাকরর মক্্, বলঙ্গ-বভবত্তে সবিিংসেযা (বেবিবভ) এর দযায়িদ্েযার অিংশটি রযাষ্ট্রসিংকের বশশু েিবিল (ইউবনকস�) 
এিিং রযাষ্ট্রসিংকের েনসিংখ্যা �যান্ড (ইউএনএ�বপএ) দ্যারযা সিক�যাবেেযায় েঠিে িয় �যারযা বিশ্বি্যাপী মকনযানীে স�যােযাল পকয়ন্ একেবসিকে 
স্তর, এিিং সশে সরযাপর প্রদযানেযারী 

এেেন ি্বতির ইছিযার বিরুকদ্ েরযা সেযাকনযা ক্বেেযারে েযাে স�টি পুরুে ও নযারীর মক্্ আকরযাবপে সযামযাবেে তিেম্ বভবত্তে – সসটিকে 
িরকিনযা েরযার েন্ বলঙ্গ-বভবত্তে সবিিংসেযা (বেবভবি) শব্দটি ি্িিযার েরযা িয়। �বদও পুরুে ও সেকলকমকয়কদর সিবশর ভযােই সযারযা বিকশ্ব GBV 
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(বিকশে েকর স�ৌন সবিিংসেযার বশেযার) / সিকঁচ রযােকে পযাকর, েকি GBV-এর েভকি িেী মবিলযাকদর এিিং সমকয়কদর উপর বেকনর প্রভযাি সিবশ। 
েীিনচক্র েকুি বেবভবি-র উদযািররগুবলর মক্্ আকে (বেন্তু একেই সীমযািদ্ নয়): বলঙ্গ-বনিকিযাচনী েভকি পযাে, খযাদ্ ও পবরকেিযায় অ্যাকক্সকসর 
তিেম্, স�ৌন সশযাের ও বনরিি, এর মক্্ আকে পযাচযার, িযাল্ বিিযাি, নযারীর স�ৌনযাঙ্গ সেদন/েযাটযা, স�ৌন বনরিি, পর/ির পর নযা সদওয়যার েন্ 
অে্যাচযার, অসম্যান, েযািকি স্্ িযা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সযাকর সবিিংসেযা, পযাবরিযাবরে অব্েযার িযা সম্পবত্ত সরকে িবঞ্চে েরযা, এিিং িয়স্ককদর উপর 
অে্যাচযার।

বষাসস্ষান, জশম এবং সম্পশতি

িয় সিংেেকি িযা দকু�কিযাকের দ্যারযা চযাবলে িকয়, প্রকে্ে েনবিেের সিংেকটর মক্্ িযাসস্যান, েবম ও সম্পবত্ত (এইচএলবপ) সম্পবেকি ে সমস্যাগুবল 
মযারযাচযািযা বদকয় ওকঠ।

িযাউবেিং, ল্যান্ড এিিং সম্পবত্তর দযাবয়কত্বর সক্রিটি (HLP AoR) 2007 সযাকল তেবর িকয়বেল। মকনযানীে HLP সেন্দবিন্দ ুসিংস্যা িওয়যায় UN 
মযানি েনিসবে েমকিসূবচ (UNHABITAT) বিশ্ব েকুি HLP AoR এর সমন্বয় েকর রযাকে, �যা এে বিসৃ্তে পবরসকরর েমমীকদর এেরি েকর।

মষাইন অ্ষােশষান 

েরুরী অিস্যায় মযাইন অ্যােশযান েযা�কিেলযাপ ক্বেরিস্ত মযানেুকদর েযাকদর প্রযাে্বিে েীিন �যাপন েরযার এিিং ভয়িীনভযাকি চলযাক�রযা েরযা 
সম্ি েকরকে, েনবিেের একেবসিগুবলর েযাে সিযায়েযা প্রদযান েরযা এিিং শযাবন্তরক্েকদর েযাে টিল সদওয়যা৷ এটি অপবরিযা�কি স� মযাইন 
অ্যােশযান সযামবরিে েনবিেের প্রবেবক্রয়যায় সমূ্পরকিভযাকি সিংিে৷ UNMAS েমকিেযাকডের উপর বিশ্বি্যাপী সনেৃত্ব এিিং দযাবয়কত্বর সক্করির 
সচয়যার।  বিশ্বি্যাপী পরপ্রদশকিে বিকসকি UNMAS সশে অিলম্বনও প্রদযান েকর

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

সুরক্যাকে মলূক্যাকে আনযার েযােটি প্রসঙ্গক্রকম পূিকিিেমী এেীেৃে আকিদকনর প্রবক্রয়যাগুকলযাকে েযা�কিের িকয়কে বেনযা িযা েে ভযাল েযা�কিের 
িকয়কে েযা অিংশরিিরেযারীরযা নযাও েযানকে পযাকর। �বদ এটিই েটনযা িয় েযািকল ওনযাকদর পরিেমী প্রনেকে �যাওয়যার েন্ িলনু৷ �বদও, 
পবরেবল্পে েমকিসূবচকে, সশে সমবন্বে আপীকলর প্রবক্রয়যায় মলূক্যাকের বনরযাপত্তযাকে েেটযা অন্তভকি তি েরযা িকয়কে েযা অিংশরিিরেযারীকদর 
েযানযাকে আপনযাকে প্রস্তুে রযােকে িকি। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 3

্যাররযাগুবলকে অন্তভুকি তি েরযা স�কে পযাকর: 

 y সক্রি পবরেল্পনযায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অন্তভুকি বতির েন্ সওয়যাল েরযা
 y সক্করির ক্যাস্যার িযা সমন্বয় পদ্বেগুবলর সকঙ্গ েযারযা েীভযাকি সুরক্যাকে মলূ্যারযায় আনকে চযাইকেন েযার আকলযাচনযা 
 y এেটি মলূ্যারযার পবরেল্পনযা বিেযাশ েরকে সসক্টর ক্যাস্যাকরর সযাকর েযাে েরযার েন্ সুরক্যা ক্যাস্যাকরর অনকুরযা্ 
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সসশন 10: মলূক্ষাকের 
অ্ষাসেষান লে্ষান
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: সময়সূচী এেটি েযা�কিেরী টুল ি্িিযাকরর মযা্্কম এেটি সেৌশলেে এিিং সমন্বয় প�কিযাকয় এেটি সপ্রযারিযাম িযা প্রকেক্ট প�কিযাকয় এিিং 
পযাশযাপযাবশ রক্যা মলূ্যারযার েীভযাকি প্রমযান। অিংশরিিরেযারীকদর মলূ স্যাকের বক্রয়যােলযাকপ উপস্যাবপে েরযা িয় ও েযারযা স� প্রেল্প িযা েমকিসূবচর সযাকর 
পবরবচে এমন প্রযাসবঙ্গে মলূ স্যাকে বনকয় �যাওয়যার বক্রয়যােলযাকপর পবরেল্পনযা বিেযাবশে েরকে এেটি অনশুীলকনর মযা্্কম বনকদকি বশেযা সদওয়যা িয়।

সসশকনর তদর্য্: 1 েন্যা 40 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: গ্রুপ বডসেযাশযান / অনশুীলনী/ প্রকনেযাত্তর / পযাওয়যারপকয়ন্

সসশকনর শনকদ্য শনষামলূে 
উকদেশ্

এই সসশন এগুকলযা েরকি:

 y মলূক্যাকের অ্যাক্সযান লে্যানগুবল সম্পকেকি  অিংশরিিরেযারীকদর পবরবচে েরুন 

 y মলূক্যাকের সুরক্যা পবরেল্পনযার েন্ মলূক্যাকের সুরক্যার বেবপবস সসক্টর সচেবলস্ এিিং 
নু্ নেম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাকডকি র ি্িিযার ি্যাখ্যা ও প্রদশকিন েরুন

 y অিংশরিিরেযারীকদর সেযাকনযা বনবদকিটে প্রেল্প িযা েমকিসূবচর সযাকর সম্পবেকি ে েযাকদর বনেস্ব মলূ স্যাকে 
আনযার বক্রয়যােলযাকপর পবরেল্পনযার বিেযাশ েরকে অিংশরিিরেযারীকদর সমরকিন েরুন

শশক্কের ফলষাফল এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y বেবপবস সসক্টকরর সচেবলস্গুবলর সকচেনেযা এিিং উপলবধি এিিং নূ্ নেম আন্তঃ সিংস্যার মযান সি 
মলূক্যাকের সুরক্যা

 y েযাকদর বনেস্ব েযাে এই সচেবলস্ এিিং মযান ি্িিযার

 y মলূ্যারযােরকরর এেটি েমকি পবরেল্পনযা তেবর েরুন 

মখু্ বষাে্য ষাসমহূ  Î মলূক্যাকের সুরক্যাকে আকরযা েযা�কিেরী েরকে িকল এটিকে সুবনবদকিটে এিিং সুসিংেঠিে েযাকের 
সযাকর সিং�ুতি েরকে িকি।

 Î সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ি্িস্যা সনওয়যা সময়, েমকিচযারীিনৃ্দ এিিং সম্পকদর দ্যারযা 
সঠিেভযাকি সমবরকিে িওয়যার প্রকয়যােন।

প্রস্তুশে  y অনশুীলকনর প্ররম প�কিযাকয় অিংশরিিরেযারীকদর মলূক্যাকের শরূ্স্যানগুবল সনযাতি েরকে অসুবি্যা 
িকল সসকক্করি এেটি আিংবশে পূরর েরযা মযানবচরি (�যাকে শরূ্স্যানগুবল আকে সরকেই সনযাতি েরযা 
আকে) আকে।

 y অিংশরিিরেযারীর পৃরে েবপ নযা রযােকল সর�যাকরকসির েন্ মলূক্যাকের সুরক্যার বেবপবস সসক্টর 
সচেবলস্ এর অনবুলবপ এিিং নূ্ নেম আন্তঃ সিংস্যার মযানেগুবলর প্রবেবলবপ উপলধি।

সংস্ষানসমহূ সিংস্যান 9: বেবপবস সসক্টর সচেবলস্ (পৃষ্যা 178)

সিংস্যান 19: মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (পৃষ্যা 222)

সিংস্যান 20: মলূ্যারযােরকরর শনূ্ েমকি পবরেল্পনযা (পৃষ্যা 223)

সিংস্যান 21: ননূ্েম স্্যান্ডযাকডকি র নমনুযা এমএবপ (পৃষ্যা 224)

PPT স্যাইড: সসশকনর বশক্করর �লযা�ল
PPT স্যাইড: ি্িস্যা পবরেল্পনযা অনশুীলকনর বনকদকিশযািলী
PPT স্যাইড: মলূ িযােকি যাগুকলযার সযারযািংশ
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সসশকনর পশরেল্পনষা

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

5 বমবনট ভূশমেষা

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর বশক্করর �লযা�ল উপবস্ে েরুন:

এই সসশকনর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y বেবপবস সসক্টকরর সচেবলস্গুবলর সকচেনেযা এিিং উপলবধি এিিং নূ্ নেম আন্তঃ 
সিংস্যার মযান সি মলূক্যাকের সুরক্যা 

 y েযাকদর বনেস্ব েযাে এই সচেবলস্ এিিং মযান ি্িিযার
 y মলূ্যারযােরকরর এেটি েমকি পবরেল্পনযা তেবর েরুন 

 y সেল অিংশরিিরেযারীর েযাকে GPC সক্করির নের েযাবলেযা ও বমবনমযাম ইন্যার-একেবসি 
স্্যান্ডযাডকি স �র সপ্রযাকটেশন সমনব্রেবমিং এর প্রবেবলবপ রযােযা বনবচিে েরুন।

 y অংশরিহেেষারীকদর সেযান প্রনে আকে বেনযা সদকখ বনন।

PPT স্যাইড 

সিংস্যান 9: বেবপবস 
সসক্টর সচেবলস্ 
(পৃষ্যা 178)

সিংস্যান 19: 
মলূক্যাকের 
সুরক্যার েন্ 
ননূ্েম আন্তঃ-
একেবসি স্্যান্ডযাডকি  
(পৃষ্যা 222)

10 বমবনট এেটি মলূক্ষাকের অ্ষাসেষান লে্ষাকনর প্রকয়ষাি 

 y ব্ষাখ্ষা েরুন স� মলূক্যাকের সুরক্যাকে েযা�কিের েরকে সসটিকে বনবদকিটে ও সুদঢ়ৃ 
েযা�কিেলযাপগুবলর সযাকর সিং�ুতি েরকে িকি। মলূক্যাকের অ্যাক্সযান লে্যাকনর পবরেবল্পে 
েযা�কিগুবলর েন্ এেটি পবরেযাঠযাকমযা প্রদযান েকর-ননূ্েম মযান্েযা এিিং পরপ্রদশকিে বেবপবস 
প্রবশক্ে ওয়যােকি শকপর সক্রি পরীক্যায় এগুবল উপক�যােী সরঞ্যাম বিসযাকি প্রমযাবরে িকয়কে৷

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y এেটি সফল েমকি পবরেল্পনযা (সেযাকনযা িরকিনযা) েীভযাকি তেবর িয় েযা অিংশরিিরেযারীকদর 
মক্্ পূরকিযাঙ্গ আকলযাচনযা সরকে প্রেযাশ েরুন। ্যাররযাগুবলকে অন্তভুকি তি েরযা স�কে পযাকর:

 y সময় বভবত্তে বক্রয়যােলযাপ
 y েযা�কিের েরযার েন্ দযাবয়ত্ব
 y বনবদকিটে েমকি
 y সযা্নক�যাে্ েমকি
 y সঙ্গী সনযাতিেরর এিিং প্রকয়যােনীয় সমন্বয় 

 y িযাকেট িরযাদে

 y সষারষাংশ তেবর েরুন স� মলূ স্যাকে আনযার ি্িস্যা রিিকরর পবরেল্পনযাকে স�ল েরকে 
েুলকে এটি অিশ্ই:

 y এেটি মলূ্যায়ন িযা বভবত্তকরখযা অ্্য়কনর মযা্্কম অনবুমে �যাঁকের উপর 
বনভকি র েরুন

 y েবি ্কর চলনু 

 y প্রকয়যােন িকল খরচ েরুন (বেেু েযাকের সেযাকনযা আবরকিে প্রভযাি রযােকি নযা) 
 y িযাস্তিিযাদী সিযান
 y পবরবমে সিযান
 y পবরচযালেিকেকির সমরকিন আকে 

 y পবরিেকি ন বচবনিে েরকে এেটি প�কিকিক্র পদ্বে আকে



বরিন মবডউলি  সসশন 10 151

80 বমবনট মলূধষারষােরকের এেটি েম্য পশরেল্পনষা তেশর েরষা হকচ্ছ 

40 বমবনট

20 বমবনট

20 বমবনট 

 y অংশরিহেেষারীকদর সসইবদন েযারযা আকেই স� �যাঁেগুবল বচবনিে েকরকে সসগুবলর বদকে 
েযােযাকে এিিং এই পরিেমী অনশুীলনীর েন্ বভবত্ত বিসযাকি েযা ি্িিযার েরকে িলনু।

 y অংশীদষারকদর এেটি �যাঁেযা প্র্যান ্রেীবমিং অ্যােশন লে্যান (বরকসযাসকি 20) এর এেটি 
ি্যান্ডআউট প্রদযান েরুন এিিং ি্যাখ্যা েরুন স� এটি পরিেমী ি্যায়যাকমর েন্ এেটি 
সটমকলেট বিসযাকি ি্িহৃে িকি।

 y অংশরিহেেষারীকদর নূ্ নেম মযানে নমনুযা MAP সদখযান এিিং ি্যাখ্যা েরুন স� এেটি 
সমেুল MAP উৎপযাদে েযাকদর বনেস্ব প্রেল্প / েমকিসূবচর সক্করি প্রযাসবঙ্গে অনশুীলকনর 
উদেীটে �লযা�ল।

 y অংশরিহেেষারীকদর গ্রুপগুবলর পুনরযায় পরীক্যা েরুন। সেউ অন্ অিংশরিিরেযারীকদর 
সকঙ্গ েটুি সিকঁ্/সেযাষ্ীিদ্ভযাকি অনরুূপ সেযাকনযা সক্করির েমকিসূবচকে েযাে েরকে চযান বেনযা 
েযা বেজ্যাসযা েরুন। সেযারযায় অিংশরিিরেযারীকদর এেযা েযাে েরকে চযান স�খযাকন এটি 
েবরমযানযা, বেন্তু স�খযাকন সম্ি ি্যায়যাম মকনযািল সমরকিন মযানকুের সযাকর স�যােদযান। 

 y অংশরিহেেষারীকদরকে আকের অনশুীলকন শনযাতি েরযা �যাঁেগুবল সনওয়যার েরযা িলনু 
এিিং MAP এর অনকুছিকদ মযানে, সূচে এর বভবত্তেে �লযা�লগুবল পূরর েরকে িলনু। 
স�খযাকন অকনেগুবল �যাঁে আকে সসখযাকন আপবন 5 টি বচবনিে �যাঁবের েন্ এমএবপ সমূ্পরকি 
েরকে পযাকরন েযা সুপযাবরশ েরকে পযাকরন। 

 y অংশরিহেেষারীকদর সময়সীমযার এিিং সম্পদ সি প্রবেটি �যাঁকের সমযােযাবিলযা েরযার েন্ 
পবরেবল্পে েযা�কিেলযাকপর সুপযাবরশ েরকে GPC সক্করির নের েযাবলেযা ও নূ্ নেম প্রমযার 
নমনুযা MAP এিিং অন্যান্ সম্পদ ি্িিযার েরকে িলনু। অিংশরিিরেযারীরযা স্বল্প সময়যাদ 
ও দীে সময়যাকদর বক্রয়যােলযাপ উভয় সম্পকেকি  বচন্তযা েকর েযা পরযামশকি বদন।

মকন রযাখকিন: এেটি পযাওয়যার পকয়ন্ স্যাইকড বনকদকিশযািলী আকে। 

 y অংশরিহেেষারীরষা অনশুীলনটি ি�ুকে সপকরকে েযা বনবচিে েরকে েকরর চযারপযাশটি েুকর 
ও স্বেন্ত্র িযা সেযাটিদ্ অিংশরিিরেযারীকদর েযাে পরীক্যা েকর সদখুন। 

 y জটুিকে / ি্বতিকে অন্ সেযাকনযা েটুির / ি্বতির সকঙ্গ সিং�ুতি িকে এিিং েযাকদর েযাে একে 
অপকরর েযাকে উপস্যাবপে েরকে িলনু। অিংশরিিরেযারীকদর একে অপরকে প্রবেবক্রয়যা 
প্রদযান েরকে ও প্রনে েরকে উৎসযাি বদন। প্রবেটি অিংশরিিরেযারীর েযাকে েযাকদর MAP-সে 
অন্ েযারুর উপস্যাবপে সিকচকয় উদ্যািনী িযা সৃেনশীল ্যাররযা সম্পকেকি  েযানকে চযান।

 y MAP উন্নয়কনর উপর পনূ্যষাঙ্গ শজজ্ঞষাসষাবষাদ েরুন। বনম্নবলবখে প্রনেগুবল বেজ্যাসযা েরুন:

 y সিকচকয় উদ্যািনী/সৃেনশীল ্যাররযাটি বে আপবন অন্ েযাকরযা ম্যাপ েকুি বদকয়বেকলন?
 y আপবন বে MAPs উন্নয়ন সম্পকেকি  চ্যাকলঞ্ বে সপকয়বে?
 y আপবন MAPs উন্নয়ন সম্পকেকি  চ্যাকলঞ্ বে সপকয়বে?
 y আপবন বে মকন েকরন স� MAP এর রূপযায়ন খুি সিে িকি? আপবন বে চ্যাকলঞ্ এিিং 
সক্মেযারীর সমু্খীন িকি? 

 y MAP উন্নয়কনর উপর সেযাকনযা অন্ প্রবে�লন িযা মন্তি্?
 y অংশরিহেেষারীকদর েযাে সরকে এেটি েবি িযা সডকভলপ েরযা MAP এর এেটি প্রবেবলবপ 
বনকে অনমুবে চযান।
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2 সদখুন

সিংস্যান 20: 
মলূ্যারযােরকরর 
শনূ্ েমকি 
পবরেল্পনযা 
(পৃষ্যা 223)

সিংস্যান 21: 
ননূ্েম 
স্্যান্ডযাকডকি র নমনুযা 
এমএবপ 
(পৃষ্যা 224)

PPT স্যাইড

5 বমবনট মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সষারষাংশ

 y এেটি PowerPoint স্যাইকড সসশকনর মলূ বষাে্য ষাগুকলষার সযারযািংশ তেবর েরুন: 

 Î মলূক্যাকের সুরক্যাকে আকরযা েযা�কিেরী েরকে িকল এটিকে সুবনবদকিটে এিিং সুসিংেঠিে 
েযাকের সযাকর সিং�ুতি েরকে িকি।

 Î সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ি্িস্যা সনওয়যা সময়, েমকিচযারীিনৃ্দ এিিং সম্পকদর দ্যারযা 
সঠিেভযাকি সমবরকিে িওয়যার প্রকয়যােন।

PPT স্যাইড 
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সহষায়েষােষারীর সনষাে

এেটি মলূক্ষাকের অ্ষাসেষান লে্ষাকনর প্রকয়ষাি 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

নূ্ নেম মযাকনর সক্রি পরীক্করর এেটি গুরুত্বপূরকি বশক্যা, �যা পযাইলট প্রেকল্প েরদযার েরযা িয়, েযা বেল এই স�, সুরক্যার েযা�কিের 
মলূ্যারযােরকরর েন্ প্রবশক্র ও সরঞ্যাম উভকয়রই প্রকয়যােন। মলূক্যাকের অ্যাক্সযান লে্যান (এমএবপ) ব�র্ েমমীকদর দ্যারযা অন্েম এেটি 
ি্িিযাকরযাপক�যােী সরঞ্যাম বিসযাকি বচবনিে িকয়বেল। এই প্রবশক্করর প্যাকেেটির েন্ পযাইলট সরযালআউটগুবল সরকে প্রবেবক্রয়যা অনসুরর 
েকর এই �লযা�লগুবল আরও সমরকিন েকর। এেটি MAP অিংশরিিরেযারীকদর এিিং/অরিযা ক্যাস্যারকে েযাকদর েযাকে মলূ্যারযার সুরক্যার বেেু 
িযাস্তি েযা�কিেলযাপ সি েযাকদর প্রবশক্র সশে েরকে সক্ম েকর। এেটি MAP আবরকিে খরচ সি দ্রুে সিংকশযা্ন ্ রকে পযাকর (স�মন, �যািেীয় 
সুবি্যায় হুইলকচয়যার প্রকিকশর র ্�যাম্প লযােযাকনযা, অবভক�যাে প্রবক্রয়যার েন্ ের্, বশক্যা ও স�যােযাক�যাকের উপেরকরর নেশযা েরযা ও েযাপযাকনযা) 
অরিযা আবরকিে খরচবিিীন সেযাকনযা দীেকি-সময়যাদী উকদ্যাে (স�মন, আন্তঃ-সিংস্যা সমন্বয় তিঠকে সুরক্যার মলূ্যারযােররকে বিেয়সূবচর এেটি 
আইকটম বিকসকি প্রবেবষ্ে েরযা, �যািেীয় মলূ্যায়ন ও প�কিকিক্র, ইে্যাবদ েযাকে বলঙ্গ, িয়স, প্রবেিধেেেযা ও তিবচরি্ সি ভযাে ভযাে েরযা 
সডটযা সিংরিিকে সুসিংিদ্ েরযা)। পরিেমী েযা�কিক্রমগুবল ক্যাস্যার সমন্বয় প�কিযাকয় আকরযা প্রযাসবঙ্গে িকি। 

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 2

MAPগুকলযার অনবুলবপর �কটযা প্রবেকিদন ও প্রবশক্করর সরকে মলূ্যায়কনর সযাকর তিদু্ বেন ভযাকি সবঞ্চে রযাখযা উবচে। স�বসবলকটটরটি 
প্রবশক্করর েকয়ে মযাস েকর অিংশরিিরেযারীকদর সযাকর �কলযা আপ েরকে েী েী পদকক্প অবেকি ে িকয়কে এিিং আকরযা সিযায়েযা সদওয়যা �যায় 
বেনযা েযা বন ক্িযারর েরকে ি্িিযার েরকে পযাকর।
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সসশন 11: সমষাশপ্ত ও মলূ্ষায়ন
সসশকনর ওভষারশভউ
সসশকনর লক্্: সমযাবতি এিিং মলূ্যায়ন অিংশরিিরেযারীকদর প্রবশক্করর সময় েযারযা েী বশকখকে েযা স্মরর েরযার সুক�যাে সদয়। সসই সযাকর এটি 
সেযাকসকির সশকে সিযায়েযােযারীকে অনমুবে সদয় অিংশরিিরেযারীকদর অবভনন্দন েযানযাকনযার এিিং েযাকদর মেযামে েযানযাকনযার সুক�যাে সদয়৷

সসশকনর তদর্য্: 60 বমবনট

সসশকনর প্রেষার: সলেনযাবর / মলূ্যায়ন

সংস্ষানগুকলষা: সিংস্যান 22: প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্করর সমীক্যা (পৃষ্যা 226), সিংস্যান 23: পযাঠ্ক্রকমর মলূ্যায়ন (পৃষ্যা 228), PPT স্যাইড: 
সসশকনর বশক্করর �লযা�ল

সময় েষার্যেলষাপ সংস্ষানসমূহ 

30 বমবনট শনষাতিেৃে সরুক্ষার সমস্ষাগুকলষা শফকর সদখষা 

 y অংশরিহেেষারীকদর স্মরর েবরকয় বদন স� প্রবশক্করর শুরুকে েযারযা এই সুরক্যা প্রকেকক্টর 
এেটি উদযািরর প্রদযান েকরকে �যা েযারযা এই প্রসকঙ্গ অবভজ্েযা লযাভ েকরকে।

 y অংশরিহেেষারীকদর প্রবশক্করর সময় খুি সিবশ েরযািযােকি যা িলযার সুক�যাে িয়বন এমন স� 
েযারুর সকঙ্গ েটুি িযাঁ্কে িলনু।

 y জটুিকে েষাজ েরযা অিংশরিিরেযারীকদর প্রবশক্করর শুরুকে বচবনিে েরযা িকয়কে এমন 
সমস্যাগুবলর স� সেযাকনযা এেটি সিকে বনকে এিিং প্রবশক্কর েযারযা েী বশকখকে েযার উপর বভবত্ত 
েকর সমস্যাবভবত্তে প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে দটুি পদকক্কপর সুপযাবরশ েরকে িলনু।

মকন রযাখকিন: স�খযাকন সম্যাি্ সেযািযাগুবল বিবভন্ন সমস্যা িযােযাই েকর বনকে পযাকর বেন্তু বেেু 
ওভযারল্যাপ রযােকল েযা সেযান ি্যাপযার নযা।

 y সলেনষাশরকে েযাকদর েযা�কিক্রমগুবলর প্রস্তযাি েরযার েন্ �ুেলকদর আমন্ত্রর েরুন৷

 y অংশরিহেেষারীকদর েযাকে সেকন বনন স� এমন সেযান সমস্যা উত্যাবপে িকয়কে বেনযা �যার 
েকন্ সেযাকনযা ি্িস্যা সনওয়যার সুপযাবরশ েরযা িয়বন। �বদ সলেনযাবরকে এটিই েটনযা িয় েযািকল 
েযােগুবলর েন্ বেেু িবুদ্ সির েরুন৷ 
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30 বমবনট সমষাশপ্ত

 y শশক্কের উদেীটে �লযা�লটি পুনরযায় সদখুন:

এই মবডউকলর পর অিংশরিিরেযারীরযা �যা �যা েরকে পযারকি:

 y মযানবিে সযািযা সদওয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর অরকি েী েযার িরকিনযা বদন
 y মযানবিে েযা�কিেলযাকপ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রযাসবঙ্গেেযা ও মকূল্র েযাবর� েরুন ও 
স্বীেৃবে বদন এিিং অন্কদর েযাকে এটির প্রচযার েরুন

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর চযারটি মলূ উপযাদযাকনর উপর েযাকদর সিযা্ প্রদবশকিে েরুন এিিং 
েমকিসূবচ চক্র েকুি েযাকদর ি্িিযাবরে প্রকয়যাে বিকলেের েরুন

 y সসক্টর েমকিসূবচকে মলূ্যায়ন, বডেযাইন এিিং �যাচযাইেরকরর মক্্ সুরক্যার মলূক্যাকের 
প্র্যান উপযাদযানগুবলর মলূক্যাে

 y বিবভন্ন সরঞ্যাম এিিং সম্পদগুবল প্রে্যািযার েরুন �যা মলূ্যারযার প্রকচটেযার এিিং 
বক্রয়যােলযাপগুবল সুরক্যা েরকে সিযায়েযা েকর

 y অংশরিহেেষারীকদর েযারযা বশক্যার �লযা�লগুবল েেটযা পূরর েরকে সপকরকে িকল সিযা্ 
েরকে েযা সেযাষ্ীকে আকলযাচনযা েরকে িলনু।

 y পকুরষাপশুর শজজ্ঞষাসষা েরুন স� সেযান �লযা�লগুবল অিংশরিিরেযারীকদর দবৃটেভবঙ্গ সরকে অবেকি ে 
িকয়কে িকল মকন িয় এিিং সেযান �লযা�লগুবলর েন্ আরও েযাে েরযার প্রকয়যােন।

 y অংশরিহেেষারীকদর সযাকর প্রযাে / সপযাস্ প্রবশক্র েবরপ এিিং সেযাসকি মলূ্যায়ন ি্যান্ডআউটগুবল 
প্রদযান েরুন এিিং েযাকদরকে েযাকদর সমূ্পরকি েরযার েন্ সময় বনকে িলনু।

* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1 সদখুন

 y অংশরিহেেষারীকদর সযাটিকি ব�কেট সম্পন্ন এিিং েযাকদর সময় েন্ েযাকদর ্ন্িযাদ প্রদযান। 

PPT স্যাইড 

সিংস্যান 22: 
প্রযাে-/পরিেমী-
প্রবশক্করর 
সমীক্যা 
(পৃষ্যা 226)

সিংস্যান 23: 
পযাঠ্ক্রকমর 
মলূ্যায়ন 
(পৃষ্যা 228) 

সহষায়েষােষারীর সনষাে
* সিেসযা্্েযারীর সনযাট 1

প্রশশক্কের আকির ও পকরর সমীক্ষার জন্ শনকদ্য শশেষা সনষাে

প্রযাে- ও পরিেমী- সমীক্যা সম্পন্ন িওয়যার পর সসগুবল সিংরিি েরুন এিিং পরিেমীেযাকলর সর�যাকরকসির েন্ �যাইলিন্দী েরুন। ইছিযা িকল, 
আপবন জ্যান এিিং সিযা�যার পবরিেকি কনর এেটি পবরমযারেে পবরমযাপ বদকয় আপবন সযাকভকি গুবলর সস্কযার েরকে পযাকরন। বনম্নবলবখেটি সসই 
সস্কযাবরিংকয়র েন্ এেটি সিযাবয়েযা সরিরযাি েকর েকি এটির প্রবশক্করর দকলর বিচক্রেযা আিশ্েও িকট।

1  সুরক্যাকে মলূ ্যারযায় আনযা িলকে েী সিযা�যায় এিিং আপনযার সপ্রযারিযাম / প্রেল্প এিিং বনকের দযায়িদ্েযার অরকি েী?

এই প্রনেটি দটুি পকয়কন্র মলূ্: এেটি মলূ্যারযার সুরক্যার এেটি শবতিশযালী সিংজ্যা �যা GPC সিংজ্যা/এে ি্বতির বনেস্ব সপ্রযারিযাম এিিং 
দযাবয়কত্বর সিংজ্যা প্রকয়যাকের েন্। 

2  আপবন মলূ্যারযার সুরক্যা েী মলূ উপযাদযান বেেু মকন েকরন?

এই প্রনে পযাঁচ পকয়ন্ মলূ্িযান। চযারটি প্রযাসবঙ্গে উপযাদযান েযাবলেযািদ্ েরযার েন্ এেটি পকয়ন্ �যাকে এগুকলযা অন্তভুকি তি রযােকে 
পযাকর: বনরযাপত্তযা, সম্যান, ক্বে েরযা এিযাকনযা, অরকিপূরকি অ্যাকক্সস, দযাবয়ত্ব. অিংশরিির, মযানি অব্েযার লঙ্ঘকনর প্রবে বনরযাপদ উত্তর, 
স�ৌন বনপীিন ও আপবত্তেনে ি্িিযার সরকে সুরক্যা। পঞ্চম পকয়ন্টি িল উপযাদযানগুকলযার সুবিস্তযার েভযার েরযা (স�মন শু্ুমযারি 
বনরযাপত্তযার উপযাদযানগুকলযাকেই নের সদওয়যা নয়)।

3  সমরি সপ্রযাকেক্ট সযাইকেকল মলূক্যাকের সুরক্যার মখু্ উপযাদযানগুবলকে আপবন আপনযার িস্তকক্পকে বেভযাকি প্রকয়যাে েরকিন েযার 
চযার (4)টি িযাস্তি উদযািরর বদন – প্রকে্ে মখু্ উপযাদযাকনর েন্ এেটি উদযািরর।

এই প্রনে আট পকয়ন্ (সম্যাি্ 2 প্রবে উদযািরর) মলূ্

4  সে্ িযা বমর্যা বিিবৃে।

এই প্রনে মলূ্ 5 পকয়ন্ (প্রবেটি বিিবৃে েন্ এে)। মকন রযাখকিন সিেয়টি বিিবৃে বমর্যা।



প্রবশক্র বরকসযাসকি 155

প্রশশক্ে শরকসষাস্য
প্রশশক্কের সংস্ষানগুশলর অশে সষাম্প্রশেে সংস্করেগুশল পষাওয়ষার জন্ অনরুিহ েকর অনলষাইকন সদখুন: 
www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

সংস্ষান 1: িযাইবের এেটি সেকলর েবি 

সংস্ষান 2: মলূক্যাকের সুরক্যার উদযািররসমিূ

সংস্ষান 3: বেবপবস সিংবক্তিসযার

সংস্ষান 4: সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর বভবডও

সংস্ষান 5: মলূক্যাকের সুরক্যার ভযাল আর খযারযাপ অভ্যাস 

সংস্ষান 6: পযাবেস্তযাকনর েন্ মলূ্যায়কনর প্রকনের উদযািরর

সংস্ষান 7: দিুকিলেযার অনশুীলকনর েন্ েযাডকি

সংস্ষান 8: প্রেকল্পর প�কিযায় অনশুীলন সযাকর সেস স্যাবড

সংস্ষান 9: বেবপবস সসক্টর সচেবলস্

সংস্ষান 10: সুরক্যার েটনযাগুবলকে বনরযাপদ প্রবেবক্রয়যায় েযাডকি

সংস্ষান 11: PFA ি্যান্ডআউট (পৃষ্যা 55-56 PFA সিযাবয়েযা) 

সংস্ষান 12: নমনুযা SOP 

সংস্ষান 13: Pride DVD-এর সকঙ্গ পবরকিশন েরযা 

সংস্ষান 14:  স�ৌন সশযাের এিিং স�ৌন আপবত্তেনে ি্িিযার সরকে সুরক্যার েন্ বিকশে উপযায়গুকলযা সম্পকেকি  
সসকক্রটযাবর-সেনযাকরকলর িকুলটিন

সংস্ষান 15: দযাবয়ত্ব ও বক্রয়যােলযাপগুকলযা 

সংস্ষান 16: আইএএসবস বিিবৃে 2013 

সংস্ষান 17: বনরযাপত্তযা ক্যাস্যাকরর েন্ বেবপবস পরযামকশকির শীট

সংস্ষান 18: সমবন্বে আবপকলর নবরর বন�কিযাস

সংস্ষান 19: মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  

সংস্ষান 20: মলূ্যারযােরকরর শনূ্ েমকি পবরেল্পনযা

সংস্ষান 21: ননূ্েম স্্যান্ডযাকডকি র নমনুযা এমএবপ

সংস্ষান 22: প্রযাে-/পরিেমী-প্রবশক্করর সমীক্যা

সংস্ষান 23: পযাঠ্ক্রকমর মলূ্যায়ন
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সংস্ষান 1: হষাইশের এেটি সেকলর েশব

েবির সক্রবডট: CBM/সশলী
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সংস্ষান ন  মলূক্ষাকের সরুক্ষার উদষাহরেসমূহ

সংস্ষান 2: মলূক্ষাকের সরুক্ষার উদষাহরেসমহূ

1. WASH েম্যসশূচ
আইভবর সেযাকস্, এেটি েল ও স্বযাস্্বিব্ েমকিসূবচ নেুন 
সু্কলগুবলকে সশৌচযােযার তেবর েরবেল৷ সশৌচযােযাকরর নেশযা 
সেমন িকি েযা সমকয়কদর বেজ্যাসযা েরযা িকয়বেল। প্ররম 
নেশযাটি সমকয়কদর অনকুরযা্ক্রকম পবরিবেকি ে িকয়কে। সমকয়কদর 
অকনে বিেল্প সদওয়যা িকয়বেল আর েযারযা সসটি সিকে 
বনকয়বেল সসটি বেল েুলনযামলূে েম ি্য়িহুল সসইসযাকর 
বনরযাপত্তযার বদে বদকয়ও �রযা�র। েযারযা দরেযা েযািযা এেটি 
ল্যাবরেন সিকে বনকয়কে (এটি ি্িিযার েরযা িকছি বেনযা 
েযা বনকদকিশ েরযার েন্ এেটি সযা্যারর দবি বদকয় সযাকপর 
প্রকিশদ্যার) �যাকে েযারযা বভেকর আটেযাকে পযাকর নযা িযা 
আটকে �যাওয়যা সিযা্ েরকে পযাকর; প্রকিশদ্যারও পবরিেকি ন 
েরযা িকয়বেল, �খন সেকলকদর প্রকিশদ্যার বপেকন বেল, 
সমকয়কদর প্রকিশদ্যার সযামকন বেল, িযাইকররকদর েযাকে দশৃ্মযান 
এিিং সেকলকদর প্রকিকশর বদে সরকে দকূর বেল। 
(আন্তঃ-সিংস্যা বশশু সুরক্যার মলূ্যারযােরর প্রবশক্করর সরকে সনওয়যা িকয়কে)



158 প্রবশক্র বরকসযাসকি সিংস্যান 2

সংস্ষান ন  মলূক্ষাকের সরুক্ষার উদষাহরেসমূহ

ন. খষাদ্ বন্টন েম্যসশূচ
সেবনয়যার েুেকি যানযায় খযাদ্ বিেরকরর পর সিঁকট ব�কর আসযা 
নযারীরযা িকলবেকলন স� েযারযা অসুরবক্ে সিযা্ েকরন 
েযারর বিেরর সশে িকে িকে বদকনর সশে িকয় �যায় এিিং 
েযাকদর প্রযায়ই অধেেযাকর পযাকয় সিঁকট িযাবি ব�রকে িয়৷ 
বডব্রেবিউশন চযালনযা েরযা একেবসিটি মবিলযারযা �যাকে খযািযার 
সিংরিি েরকে পযাকর এিিং অধেেযার িওয়যার আকে ব�কর 
আসকে পযাকর েযাই সময়টি বদকনর সিলযা আকরযা এবেকয় 
বনকয় একসকে।
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3. NFI শিশ্রিশবউশন
সেবনয়যায়, 2008 সযাকল বনিকিযাচন পরিবেকি  সবিিংসেযায়, 
আইবডবপ ে্যাকম্পর বেেু সমকয়র ওপর খযাদ্ িবিভূকি ে 
উপেরর পযাওয়যার পূিকিশেকি  বিসযাকি স�ৌন বন�কিযােন েরযা 
িয় িকল বরকপযাটকি  পযাওয়যা সেকে৷ ে্যাম্পগুকলযাকে মবিলযাকদর 
সযাকর লক্্�ুতি সেযাষ্ীর সযাকর আকলযাচনযার সময় ের্টি 
সিংেৃিীে িকয়বেল। NGO অনু্ যািন েকরকে স� স�ৌন 
সশযােকরর েটনযাগুবল প্রবেকরযা্ ও প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে েযার 
বিেরর েমমীকদর সেযান প্রবশক্করর ি্িস্যা েরযা িয়বন। 
সেল অ-সরেযাবর সিংস্যার েমমীকে পরিেমীেযাকল এেটি 
আচররবিব্কে স্বযাক্র েরকে িকি এিিং েযাকদর সুরক্যার 
েটনযায় উপ�ুতি প্রবেবক্রয়যা সম্পকেকি  প্রবশক্র সদওয়যা িকি। 
সমকয়গুকলযাকে সিযায়েযার পবরকেিযাগুকলযাকে সর�যার েরযা িয়।
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4. আফিষাশনস্ষাকনর সহরষাকে এেটি 
আইশিশপ ে্ষাকম্প স্ষাস্্ পশরকসবষা

এেটি স্বযাস্্-বিেয়ে অ-সরেযাবর সিংস্যা এেটি IDP ে্যাকম্প 
স্বযাস্্ পবরকেিযা প্রদযান েরবেল, স�খযাকন সিরযাকের উপেকঠে 
10,000 IDP এর িসিযাকসর ি্িস্যা বেল। �যািেীয় স্বযাস্্ 
পবরকেিযা ে্যাকম্পর পবচিম বদকের এেটি স্যায়ী েযাঠযাকমযা 
সরকে প্রদযান েরযা িকছি স�টি প�কিযাতি আশ্রয় এিিং সিকে 
েযাবি প্রকিকশর সুবি্যাও প্রদযান েরকে। 6 মযাকসর েযা�কিেলযাকপর 
পর, IDP সনেৃকত্বর সরকে চযাওয়যা প্রবেবক্রয়যার মযা্্কম, 
অ-সরেযাবর সিংস্যাটি ি�ুকে পযাকর স�, ে্যাকম্পর িযােযারযা 
েনকেযাষ্ী স্বযাস্্ সেকন্দ আসকে নযা, েযারর, েযাকদর অিস্যান 
ে্যাকম্পর পূিকি বদকে এিিং েযারযা ে্যাকম্পর পশেুন অ্ু্বেে 
অিংকশর মক্্ বদকয় িযাঁটযাচলযা েকর নযা। ে্যাকম্পর চযারপযাকশ 
স্বযাস্্কসিযা সপৌঁেযাকে বেকয় এে েণ্যার সিবশ সময় লযােকি। 
NGO এেটি স্বযাস্্ পবরচকয় সসিযা তেবর েকরকে �যা ে্যাকম্পর 
পবচিমযাঞ্চল সরকে সতিযাকি দ'ুিযার বেকয় িযােযারযা েনসিংখ্যার 
স্বযাস্্কসিযা ি্যািস্যা বনবচিে েরযার েন্ বনবচিে েকরকে।
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5. WASH
টিমর সলস্কর এেটি এনবেও IDP সদর সযাকর এেটি 
ে্যাকম্প 2006 সযাকল সশৌচযােযাকরর ব্লে এিিং ওয়যাবশিংকয়র 
সুক�যােগুবল তেবর েরযার েযাে েকরবেল৷ েযারযা IDP আইবডবপ 
প্রবেবনব্কদর পবরষ্যার উপেরর সরিরযাি েকর। দইু মযাস 
পর এই সুবি্যাটি সখযালযা িকছি, IDP রযা নেুন সুবি্যাগুবল 
ি্িিযার েরবেল নযা, বেন্তু েযার পবরিকেকি  েখকনযা েযারযা 
স্যানীয় সু্ককলর ওয়যাশ সুবি্যা ি্িিযার েরবেল। NGO এেটি 
প্রবেবক্রয়যার প্রবক্রয়যা স্যানযান্তবরে েরযার বসদ্যান্ত বনকয়কে �যাকে 
IDPs WASH সুবি্যা সম্পকেকি  সিনযাকম স�যােযাক�যাে েরকে 
পযাকর। েযারযা প্রবেবক্রয়যা েন্ মন্তি্ িযাকক্স এিিং এেটি স�যান 
নম্বর প্রদযান েকরকে। েযারযা আবিষ্যার েকরবেল স� পযাঁচটি 
বক্নযারগুবল নেুন সুবি্যাগুবল ি্িিযার েরযার েন্ IDPs 
চযােকি  েরকে এিিং এর পবরিকেকি  সু্কল ি্িিযার েরযার সচটেযা 
েকর এমন IDP-সে হুমবে বদকছি। NGO এেটি স্যানীয় সিংস্যার 
েযাে সরকে পরযামশকি সচকয়বেল স� পবরষ্যার েরযার সযামরিীগুবল 
এেটি সেকন্দর ে্যাবিকনকট সিংরক্র েরযা িয় এিিং সমস্ত IDP 
গুবল �খন প্রকয়যােন েখন পবরষ্যার েরকে পযাকর।
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সংস্ষান 3: শজশপশস সংশক্প্তসষার
সরুক্ষাকে মলূ ধষারষায় আনষা বলকে েী সবষাঝষায়?
সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলন িল সুরক্যার নীবেগুকলযা েযা�কিের েরযা ও পরবিেরিেী সিযায়েযায় অরকিপূরকি প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা 
ও সম্যাকনর প্রচযাকরর প্রবক্রয়যা। বনম্নবলবখে উপযাদযানগুকলযা পরবিেরিেী সমস্ত বক্রয়যােলযাকপ অিশ্ই বিকিচনযা েরকে িকি:

1  শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শের েযারর িওয়যা এিযান: আপনযার িস্তকক্কপর �কল সেষাকনষা ব্শতির 
শষারীশরে ও মষানশসে ঝঁুশে উভকয়রই আরিমেকরষাি্েষাকে বষাশ়িকয় েুলকে পষাকর এমন সেযাকনযা অবনছিযােৃে 
সনবেিযাচে প্রভযািকে �েদরূ সম্ি এিযান

2  অথ্যবহ অ্ষাকসেস: মলূ্যায়ন এিিং পবরকেিযার েন্ মযানকুের অ্যাকক্সকসর ি্িস্যা েকর-চযাবিদযার অনপুযাকে এিিং সেযাকনযা িযা্যা 
েযািযা (স�মন তিেম্)। স� ি্বতি এিিং সেযাষ্ীগুকলযা বনবদকিটে ভযাকি অবনরযাপদ িযা সিযায়েযা ও পবরকেিযাগুকলযা অ্যাকক্সস েরকে 
অসুবি্যা রকয়কে েযাকদর প্রবে বনবদকিটে মকনযাক�যাে বদন।

3  দষায়বদ্ধেষা: ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী �যার মযা্্কম িস্তকক্কপর প�কিযাতিেযা পবরমযাপ েরকে অরিযা উকদ্ে ও অবভক�যাকের সম্পকেকি  
েযানযাকে পযারকি এমন উপ�ুতি পদ্বে তেবর েরুন

4  অংশরিহে এবং ক্মেষায়ন: স্ব সুরক্যার ক্মেযার বিেযাশকে সমরকিন েকর মযানেুকে েযাকদর অব্েযার েৎসি শু্ুমযারি আশ্রয়, 
খযািযার, েল ও স্যাবনকটশন, স্বযাস্্ ও স্বযাস্্কেই সীমযািদ্ নয় েযার দযাবি েরকে সিযায়েযাদযান

সেন আমরষা সরুক্ষার মলূধষারষায় থষােষা উশচে?
সুরক্যার মলূক্যাে বনবচিে েকর স� সযািযাক�্র সিংরক্রশীল প্রভযাকির সপ্রযারিযাবমিং সিকিযাব্ে েরযা িকয়কে৷

সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা নীবেমযালযা অন্তভুকি তি েরযার মযা্্কম মযানবিে অবভকনেযা বনবচিে েরকে পযাকরন স�, েযাকদর েযা�কিক্রমগুবল 
সিকচকয় �ঁুবের মক্্ রযাকখ, বনরযাপত্তযা িবৃদ্, ম�কিযাদযা িবৃদ্ এিিং তিেম্, অপি্িিযার, সবিিংসেযা, অিকিলযা এিিং অি্যািে নযা েকরই 
সুবি্যাকভযােীকদর মযানিযাব্েযার রক্যা ও সুরক্যা েকর।

আমরষা শেভষাকব মলূক্ষাকের সরুক্ষা সদব?
সুরক্যাকে মলূ স্যাকে বনকয় আসযা �যাকি:

 y মযানবিে সযািযা�্ প্রদযাকনর সেন্দ বিকসকি উপকর উকলেখ েরযা উপযাদযানগুবলকে সযা্যারর প্রেল্প ি্িস্যাপনযার অন্তভুকি তি েরযা;
 y প্রবেটি সক্করির সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর বনকদকিশেগুবলর মযা্্কম উপকর উকলেখ েরযা উপযাদযানগুবলকে প্রেল্প চক্র ি্িস্যাপনযার 
অন্তভুকি তি েরযা;

েষাকে মলূ ধষারষার সরুক্ষা েরকে হকব?
সেল মযানবিে েমমী সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ মযানবিে প্রবেবক্রয়যা সেযািযা তনবেে দযাবয়ত্ব ভযাে েকর সনয়, �যাকদর মক্্ পকি সযা্যারর 
এিিং সসক্টর েমমী, সপ্রযারিযাবমিং েমমী, পক্সমরকিন েমমী, নেশযা, প�কিকিক্র ও মলূ্যায়ন, েমমী, এিিং েযাকদর পবরচযালেের। ক্যাস্যাকরর সনেৃ-
সিংস্যা ও অিংশীদযারের েযাকদর বনে বনে সক্করির েযা�কিেলযাপ এেটি সুরক্যা সলসি সি পবরচযালন বনবচিে েরযার েন্ এিিং বিকশে েকর, 
েযাকদর েযা�কিেলযাপ �যাকে সুরক্যা নীবেগুবলকে সিংিে েকর েযা বনবচিে েরযার েন্ দযায়ী। সক্করির সুরক্যা ক্যাস্যার মলূক্যাকের সুরক্যা সম্পকেকি  
পরযামশকি, বনকদকিশ এিিং প্রবশক্র বদকে পযাকর।

মলূধষারষার সরুক্ষার জন্ সেষান সহষায়েষা পষাওয়ষা রষায়?
বিশ্বি্যাপী সুরক্যা ক্যাস্যার এেটি সুরক্যার প্যাকেে িেযায় রযাকখ �যাকে অন্তভুকি তি রকয়কে:

 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর প্রকচটেযার সমরকিকন সক্রি সুরক্যা ক্যাস্যারগুবলর এেটি টিপ বশট
 y সুরক্যার সচেবলস্গুকলযার সযাকর অন্যান্ পরবিেরিেী বিভযাে/ক্যাস্যাকরর েন্ বনবদকিটে উপযায়
 y সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর বনকদকি বশেযা, সরঞ্যাম, এিিং ম্যানয়ুযাল এর এেটি সটীে সর�যাকরসি েযাবলেযা
 y েযােীয় স্তকর বিেবশে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর উদযািররগুবলর এেটি সিংেলন
 y মযানবিে প্রবেবক্রয়যা প্র্যান প্রেকমের সুরক্যা প্রবশক্র ম্যানকুয়ল এিিং মবডউল
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সংস্ষান 4  সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলকনর শভশিও

সংস্ষান 4: সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার 

অনশুীলকনর শভশিও
সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর ভূবমেযা, স্যািযাল সুরক্যা ক্যাস্যার 2014 

অনলযাইকন উপলধি http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/
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সংস্ষান 5: মলূক্ষাকের সরুক্ষার ভষাল আর খষারষাপ 
অভ্ষাস
শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শের েষারে হওয়ষা এ়িষান 

 y মলূক্ষাকের সরুক্ষার ভষাকলষা অভ্ষাস:

এেটি অ-সরেযাবর সিংস্যা সম্প্রদযাকয়র মক্্ খযাদ্ সযামরিী বিেরর েরযার সিকচকয় ভযাল উপযায় আবিষ্যাকরর েন্ 
এেটি স্যানচু্ে সম্প্রদযাকয়র পুরুে, নযারী ও বশশুকদর সযাকর ্যারযািযাবিে পরযামকশকির ি্িস্যা েকরকে। েযারযা সম্প্রদযায়কে 
প্রস্তযাি সদয় স� েযারযা এেটি েবমউবনটি সসন্যার সরকে চযাল, মটরশুটি ও সেল বিেরর েকর �যা অব্েযািংশ িযাস্তুচু্ে 
েনকেযাষ্ীর েযাে সরকে িযাঁটযা সিে বেল। পরযামকশকি নযারীরযা খুি দঢ়ৃেযার সযাকর অনকুরযা্ েকরবেকলন স� েযাকদর এেটি 
সেন্দীয় অিস্যান সরকে মলূ্িযান পর্ িযােযাই এিিং মলূ্িযান পর্ িযােযাই েরযার প্রকয়যােন িয় নযা এিিং সম্যাি্ বিপজ্জনে 
অঞ্চকলর মযা্্কম সিযাম ব�কর সপকে 30 বমবনট প�কিন্ত িযাঁটযার প্রকয়যােন। েযারযা িকলবেল স� েযাকদর আক্রমকরর �ঁুবে ও 
েযাকদর িযাবির পকর লটু েরযা খযাদ্ খুি সিশী বেল। NGO খযাদ্ বিেরকর েযাকদর দবৃটেভবঙ্গ পুনবিকিকিচনযা েকরকে এিিং 
আকশপযাকশর এলযােযায় বিবভন্ন স্যাকন রযান্নযােকর রযান্নযা েরযা খযািযার সরিরযাি েকরকে।

 y বিেল্প উদযািরর:

ইবরওবপয়যাকে সসযামযাবল উদ্যাস্তুকদর েন্ শররযারমী বশবিকর 'বনরযাপদ স্যান

মবিলযা শররযারমী েবমশন (Women’s Refugee Commission) দ্যারযা শররযারমী ে্যাকম্প সসযামযাবল বেকশযারীকদর সুরক্যা 
বনকয় েকিেরযার অিংশ বিকসকি এেটি বনরযাপদ-স্যাকন রযাখযার অনশুীলকনর দযাবয়ত্ব সনওয়যা িকয়বেল। এটি এেটি উপক�যােী 
পদ্বে �যা মযান্ মলূ্যায়ন এিিং পদ্বে প�কিকিক্করর মক্্ অন্তভুকি তি িকে পযাকর৷ িয়ঃসবধের সমকয়র সযাকর সযাক্যাৎেযাকরর 
পযাশযাপযাবশ িয়ঃসবধের সেকলকদর এিিং প্রযাতিিয়স্ক গুরুত্বপূরকি ের্দযােযারযা, বলঙ্গ-পৃরেীেৃে স�যােযাস সেযাষ্ী আকলযাচনযা 
এিিং এেটি 'বনরযাপদ-স্ক্যাবপিং' ম্যাবপিং ি্যায়যাম স�খযাকন বচবনিে েযায়েযাগুবল স�খযাকন সমকয়কদর এিিং সেকলকদর WASH 
সুবি্যাগুবল এিিং অন্যান্ বদেগুবলকে অ্যাকক্সকস অবনরযাপদ অনভুি েকর। ে্যাম্প েীিন, এিিং সমকয়রযা েযাকদর 
বনরযাপত্তযা িবৃদ্ উপযায় সনযাতি েরযার সুক�যাে সদয়।40

 y সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার দবু্যল অনশুীলন:
ওয়যাশ সপ্রযারিযাকম এনবেও এেটি েবমটি প্রবেষ্যা েকর এিিং স্বযাস্্বিব্র সুবি্যাগুবল ্কর রযাখযার েন্ পবরষ্যার েরযার 
উপেররগুবল েবমউবনটিকে সদয়৷ উপেরকরর বি্যাকনর সযাকর সেযান বনকদকিশনযা সনই এিিং সিযােকলর ইিংকরবেকে েযাকদর 
বনকদকিশ বেল। েযারযা পুরুে এিিং মবিলযা সশৌচযােযার মক্্ বসবঁি অ্ীন সমক� রযাখযা িয়। এেিযার দেুন বশশু সশৌচযােযাকরর 
েযােযােযাবে সখলযার সময় সিযােলগুবল েুকল বনকয় পবরষ্যার েরযার েরল বদকয় সু্প তেবর েকরবেল৷ উভয় বশশুকেই 
েযাকদর পযােস্লী পযাম্প েরযার েন্ অবে দ্রুে িযাসপযােযাকল বনকয় স�কে িকয়বেল।

 y বিেল্প উদযািরর:

এেটি অ-সরেযাবর সিংস্যা আকয়যাবেে NFI এিিং খযাদ্ িন্ন দপুুর 12টযা নযােযাদ এেটি স্যানচু্েকদর ে্যাকম্প শুরু িকি। 
বশবিরটি নেকরর সেন্দ সরকে 2 েন্যা সমযাটর দরূকত্ব িওয়যায় এিিং েযাকদর সেযাকল রেযােগুবলকে ভবেকি  েরকে িওয়যায় 
সেযাকনযা সেযাকনযা সময় েযারযা দপুুর 2সটযারও পকর সপৌঁকেযায়। িণ্কনর েযাে সমূ্পরকি িকয় �যাওয়যার পর পবরিযারগুবলকে 
অধেেযাকরর মক্্ মলূ্িযান বেবনসপরি বনকয় সিঁকট িযাবি ব�রকে িয়। মযানেুেনকে িযাবি স�রযার পকর আক্রমন েরযা 
িয় এিিং সি বেবনসপরি লঠু েরযা িয়। অধেেযাকর সমকয়রযা সিঁকট স�রযার সময় েযাকদর স�ৌন বনরিকির সম্ুখীন িকে িয়। 

40 সযারযাি িযাউস, সুেযাকন স�রন, মযারবন সসযামযার এিিং সু েযাবভল, বিিংসযা, বলঙ্গ পবরচয় এিিং WASH, বিউম্যাবনটযাবরয়যান এক্সকচঞ্, ইসু্ 60, স�ব্রুয়যাবর 2014
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অথ্যবহ অ্ষাকসেস
 y মলূক্ষাকের সরুক্ষার ভষাকলষা অভ্ষাস:

িযাইবেকে সিকিযাব্ে �ঁুবেপূরকি সপৌঁেযাকনযার েন্ িদৃ্ িয়স্ককদর সযাকর েযাে েরযা - HelpAge International41

িযাইবেকে 2010 সযাকলর ভূবমেকম্পর পর, িদৃ্ মযানেুকদর মকেযা দিুকিল েনকেযাষ্ীর েযাকে সপৌঁেকনযা বেল এেটি িযাস্তি 
চ্যাকলঞ্। সিবশরভযাে েনবিেের একেবসিগুবল সিকরকে সিবশ অসিযায় সেযাষ্ীগুবলকে বচবনিে েরযার েন্ এিিং �যারযা 
আিবশ্েভযাকি চযাবিদযা সম্পকেকি  েযাকননযা অরিযা এই অসিযায় মযানেুগুবল আকদৌ আকে বেনযা েযা সদখযার েন্ ে্যাম্প 
েবমটিগুবলর ম্্ বদকয় �যায়৷ েযার ভূবমেকল্প আপেেযালীন প্রবেবক্রয়যায়, সিকল্পে ইন্যারন্যাশযানযাল এেটি প্রিীন মবিলযা 
ও পুরুেকদর সনটওয়যােকি কে ে্যাকম্প অসিযায় প্রিীন ি্বতিকদর বচবনিে েরযার েন্ িলল এিিং বরবল� িণ্ন পযাওয়যার 
েন্ েযাকদর বনিধেন বনবচিে েরকে িলল৷ এই সিংিবে সনটওয়যাকেকি র মযা্্কম, িয়স্ক সলযােরযা বিেরর পকয়ন্গুবলকে 
সিকিযাব্ে �ঁুবের সমু্খীন িকে পযাকর, েযাকদর উপর প্রভযাি স�কল এমন অবেবরতি বিেয়গুবল সনযাতি েরকে পযাকর, এিিং 
HelpAge টিম িযা ে্যাকম্প েযাে েকর এমন অন্যান্ সিংস্যার প�কিযাতি সর�যারযাল বনবচিে েরকে পযাকর। 2011 সযাকল, �খন 
িযাবরকেন রমযাস ভযাবর িবৃটে আর �কির সযাকর ে্যাম্পগুবলকে েেকি ন েরবেল, প্রিীন মযানেুকদর সনটওয়যােকি  েখন প্রিীন 
েৃিিীন মযানেু ও েযাকদর আত্মীয়কদর আেযামী বিপকদর েন্ সযাি্যান েরকে সবক্রয় বেল এিিং প্রবেকরযা্মলূে ি্িস্যা 
বচবনিে েরযার সক্করি সযািযা�্ েরবেল৷

 y সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার দবু্যল অনশুীলন:
এেটি আইবডবপ ে্যাকম্প, েল এিিং স্বযাস্্ বি্যাকনর ইবঞ্বনয়যাররযা কুকয়যাগুবল সসই স্যানগুবলকে তেবর েকর �যা প্রক�ৌবতিে 
দবৃটেভঙ্গী সরকে অে্ন্ত �ুবতিসঙ্গে৷ �বদও, ঐ সমস্ত এলযােযাগুবল এমন এেটি এলযােযার মক্্ পিকে স�খযাকন সিংখ্যােবরষ্ 
েযাবের দল িসিযাস েরে। এই গ্রুপটি েখন কুকয়যাগুবলকে প্রকিশযাব্েযার সপকে সিংখ্যালেু গ্রুকপর েন্ চযােকি  চযােকি  
েরযার বসদ্যান্ত সনয়। দটুি সেযাষ্ীর মক্্ সটনশন নযাটেীয়ভযাকি িবৃদ্ সপকয়কে।

41 সিকল্পে ইন্যারন্যাশনযাল, েরুরী অিস্যায় িয়স্ককদর সুরক্যায় িস্তকক্প, লন্ডন 2013, পৃষ্যা 29।
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দষায়বদ্ধেষা
 y মলূক্ষাকের সরুক্ষার ভষাকলষা অভ্ষাস:

টিমর সলস্কর চযারটি একেবসি সম্প্রদযায় সেযাষ্ীগুবলর সযাকর েযাে েরযার েন্ একেবসির েমমীকদর েন্ আচরর বিব্ 
তেবর েরকে সম্প্রদযায় সেযাষ্ীগুবলর সযাকর এে সযাবর ওয়যােকি শপ েকর৷ েমকিশযালযায় স�ৌন সশযাের এিিং অপি্িিযার 
সরকে রক্যা েরযার প্রবেশ্রুবে পূরকরর েমকিসি একেবসি দ্যারযা প্রে্যাবশে আচরকরর বেেু মযান বনবদকিটে েরযা িকয়কে। বেেু 
আচরর েমকিসূচী প্রভযাবিে েনসিংখ্যা, তিেম্, এিিং ি্বতিেে উপিযার অনকুরযা্ সকঙ্গ স�ৌন সম্পেকি  বনবেদ্ অন্তভুকি তি। 
সম্প্রদযাকয়র সদস্কদর েযাকদর সম্প্রদযাকয়র মক্্ েযাে েরযা েমমীকদর সরকে প্রে্যাবশে আচরর স�যাে েরকে এিিং 
েমমীকদর এই আচরকরর েন্ েযাকদর েীভযাকি দযায়িদ্ েরযা �যায় েযার সুপযাবরশ েরকে আমন্ত্রর েযানযাকনযা িকয়বেল। 
আচরকরর বনকদকি বশেযা অনবূদে িকয়বেল এিিং প্রবক্রয়যাটির সশকে েবমউবনটির সদস্কদর পযাশযাপযাবশ েবমউবনটিগুকলযাকে 
েমকিরে সমস্ত েমমীর সযাকর সশয়যার েরযা িকয়বেল। 

 y সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার দবু্যল অনশুীলন:
খযাদ্ ও খযাদ্ িবিভূকি ে বেবনসপরি িণ্কনর সময় সেযাকনযা সেযাকনযা সলযাে অ-সরেযাবর েমমীকদর উপর খুি সরকে �যায়। 
পবরবস্বে আকরযা িযািকে রযাকে এিিং NGO েমমীকদর অক ক্িকের মক্্ বডব্রেবিউশন সরকে সিবরকয় পিকে িয় েযারর 
এই ি্বতিরযা খুি রযােযাবন্বে এিিং হুমবেরিস্ত িকছিন। এেটি বনরযাপত্তযার েন্ বেজ্যাসযািযাকদর সক্করি বে েকটবেল েযা েমমী 
সদস্কদর বেজ্যাসযা েরযা িকয়বেল৷ েযারযা উকলেখ েকর স� ি্বতিরযা েমমীকদর েযাকে বচৎেযার েরকে েযারর েযারযা স্টে 
নয় সেন বেেু সলযাে অন্কদর েুলনযায় আকরযা সিবশ খযািযার সদওয়যা িকছি। সসইসযাকর, েযারযা মকন েকরবেল স� এেটি 
বনবদকিটে নযান্দবনে সেযাষ্ীকে িণ্কন অরিযাব্েযার সদওয়যা িকয়বেল৷ একেবসিটি বিেরর সম্বকধে ের্ সরিরযাি েকরবন: 
বডব্রেবিউশনটি েেেন প্রভযাবিে েনসিংখ্যা প্রে্যাশযা েরকি এিিং েী ভযাকি এটি সিংেঠিে িকি।
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অংশরিহে এবং ক্মেষায়ন
 y মলূক্ষাকের সরুক্ষার ভষাকলষা অভ্ষাস:

এেটি স্যানীয় সিসরেযারী সু্কল প্রবেষ্যা েরযার এিিং েযাকে সমরকিন প্রদযাকনর েন্ এেটি অ-সরেযাবর সিংস্যা স্যানীয় 
েেৃকি পকক্র সযাকর েযাে েকরকে। সপ্রযারিযাকমর েমমীরযা �যারযা েযােীয় ও আন্তেকি যাবেে উভয় সক্করিই বনকেকদর বশক্যার 
অব্েযাকরর সমস্ত বদকের সযাকর বনকেকদর পবরবচে েকরকেন। েযারপর েযারযা সু্ককলর সনেযাকদর, িযািযা-মযা এিিং 
অন্কদর সযাকর সু্কল সখযালযা আকলযাচনযায় বমবলে িয়। এই আকলযাচনযা বশক্যার েন্ বশশুকদর অব্েযার, বপেযামযােযা 
েযাকদর সন্তযানকদর সু্ককল পযাঠযাকনযার প্রকয়যােনীয়েযার উপর সেযার সদয় এিিং েযারপর সু্কলটি সেযারযায় অিবস্ে, বশক্যােে 
পযাঠক্রকমর উপযাদযান, সরেযার েেৃকি ে প্রকয়যােনীয় বশক্কের মযান এিিং সসই বশক্যাদযান বিনযামকূল্ বেল। এেিযার িি 
সেযাকনযা বসদ্যান্ত েৃিীে িকল ের্ প্রচযাবরে েকর্র অন্যান্ ্যাররযা �যা ি্িহৃে িকয়বেল েযাকে েবমউবনটির মক্্ বচনি 
ও ইকভন্ রকয়কে। 

 y সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার দবু্যল অনশুীলন:
দবক্র সুদযাকনর সম্প্রদযায়গুবলর মক্্, এেটি এনবেও সরেযারী এিিং সিসরেযারী ি্িস্যাপনযায় িি সিংখ্ে আইবডবপ 
সদর মক্্ খযাদ্ বিেরর েরযার েন্ দযায়িদ্ বেল৷ NGO পৃরে সডযানযারকদর সরকে বমবশ্রে বিনগুকলযার িিৃদ দযানগুকলযা 
প্রযাতি িকয়কে। বিনগুকলযা বিেরকরর সযাইটগুকলযাকে পযাঠযাকনযা িকয়বেল এিিং বিেরকরর প্ররম মযাকস প্রবেটি পবরিযারকে 
1 বেকলযা বমবশ্রে বিন সদওয়যা িকয়বেল। প্ররম মযাকসর সশকে বশক্যা মন্ত্ররযালয় সরকে খযাদ্ িণ্কন েবিে অ-সরেযাবর 
সিংস্যার সকঙ্গ েরযা িলকে একসবেল। েযাকদর স্যানীয় সু্কল সরকে বরকপযাটকি  েরযা িকয়বেল স� েযাকদর আইবডবপ বশশুকদর 
সেউই েযাকদর বশক্যা চযাবলকয় �যাওয়যার েন্ সু্ককল স�কে সক্ম িয়বন - িযািযা-মযাকদর দ্যারযা প্রদত্ত েযারর বেল স� েযাকদর 
রযান্নযা েরযার েন্ িযাবিকে প্রকয়যােন বেল। এটি প্রেযাবশে িকয়বেল স� বিনগুবল বিেরর েরযা িকয়বেল েযা সসই্রকরর 
বিন নয় �যা সযা্যাররে আইবডবপ েনসযা্যারর ি্িিযার েকরন এিিং সসগুবল রযান্নযা েরকে আরও সিবশ সময় 
লযােকে- এেযািযাও স� ্রকরর বিনগুবল বমবশ্রে েরযা িকয়বেল সসগুবল রযান্নযার েন্ আলযাদযা আলযাদযা সমকয়র প্রকয়যােন৷ 
মযাকয়রযা েযাবনকয়কেন স� েযাকদর সন্তযানকদর প্রবেবদন রযান্নযার আকে বিন িযােযাই েরকে িয়; েযােটি সময়সযাকপক্ 
ও পবরশ্রকমর। 
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সংস্ষান 6: পষাশেস্ষাকনর জন্ মলূ্ষায়কনর প্রকনর 
উদষাহরে
মলূ্ষায়কনর সরঞ্ষাম উন্নয়ন (আকলষাচনষার জন্ প্রনষাবলী/ শনকদ্য শশেষা) 
েযাবরেবর সসক্টর এিিং পবরবস্বের মলূ্যায়ন অন�ুযায়ী এেটি মলূ্যায়কনর মক্্ প্রকনের পেন্দ এিিং ্রর পবরিবেকি ে িকি। মলূ্যায়ন পদ্বেেে 
পদ্বে িযা আরও গুরেে পদ্বে (স�মন FGDs) দ্যারযা পবরচযাবলে িয় বে নযা েযা প্রনে েরযা িকি। �বদও, বেেু সযা্যারর নীবে অিশ্ই 
মলূ্ বিকিচ্: 

 y অিংশরিিরগুবল উন্নে েরযার েন্ বডেযাইন েরযা উবচে
 y েযারযা বনবদ্কি্যায় িলযা উবচে, পক্পযাে েযািযাই িযা এেটি বনবদকিটে উত্তর িকে পযাকর 

 y এগুকলযা সিংবক্তি িকে পযাকর (প্রনেযািলী তদেকি্)
 y প্রনে সিেভযাকি শব্দ েরযা উবচে, বিকশে েকর েরুর অিংশরিিরেযারীকদর েন্ এিিং েযারযা অনিুযাদ প্রকয়যােন িকি বিসযাকি মলূ্যায়ন 
পদ্বেেে পদ্বে িযা আরও গুরেে পদ্বে (স�মন FGDs) দ্যারযা পবরচযাবলে িয় বে নযা েযা প্রনে েরযা িকি

 y সমীক্যার সশকে আরও স্শকিেযাের প্রনে েরযা িকে পযাকর, একক্করি উত্তরদযােযারযা িয়কেযা এই ্রকরর উত্তর নযাও বদকে চযাইকে পযাকরন৷ 
এইভযাকি মলূ্যায়কনর অন্তস্ল তি্ভযাকি প্রকয়যােনীয় প্রবেবনব্ উত্তরদযােযার নমনুযা/সেআই(KI) দ্যারযা আছিযাবদে রযােকি

 y এটি প্রনেগুবলর সযািংসৃ্কবের �রযারকিেযা বন ক্িযারকরর েন্ স্যানীয় জ্যাকনর সমস্ত সম্যাি্ ি্িিযার তেবর েরযার েন্ উপক�যােী৷
প্রনেযািলী/ বিেয়িস্তুর েযাবলেযাকে আকলযাচনযার েন্ প্রকে্ে ক্যাস্যার/সসক্টকরর বনবদকিটে সটেবনে্যাল প্রনে/ সমস্যা রযােকে িকি। প্র�ুবতিেে 
বদেগুবল সম্পকেকি  বেেু িলযা সুরক্যা ক্যাস্যাকরর পযারদবশকিেযার িযাইকর৷ �বদও, মলূ্যায়কনর মক্্ বেেু প্রনে বনরযাপত্তযা নীবের এেরিীেরকর এেটি 
বনবদকিটে মযারিযা বনকয় আসকে পযাকর। নীকচর উদযািররগুকলযা অন্তভুকি বতির েন্ বিকিবচে িওয়যা সম্যাি্ প্রনে। এই েযাবলেযাটি সমূ্পরকিরূকপ বনেযান্তই 
নয় অরিযা েকঠযারভযাকি ি্যাখ্যা েরযা িকি নযা। বেেু প্রনে এেটি িস্তকক্প শুরু েরযার আকে প্রকয়যােন মলূ্যায়ন েন্ আকরযা উপ�ুতি িকি; 
সপ্রযারিযামগুবল / িস্তকক্কপর িযাস্তিযায়কনর সময় অন্যান্ মলূ্যায়ন এিিং বনরীক্করর েন্ আকরযা উপ�ুতি িকি। 

খষাদ্ ও খষাদ্ বষাকদ অন্ শজশনস বণ্টকন প্রকবশষাশধেষার
 y সম্প্রদযাকয়র েযাকে বে খযাদ্ িণ্ন সিকে (স�মন, িযাঁটযা দরূকত্ব) সপৌঁেকছি? 

 y খযাদ্ িণ্কনর সেন্দগুবল বে সযামবরে অব্ষ্যাকনর সরকে দকূর? (এটি প�কিকিক্করর অিংশও িকে পযাকর) 

 y সম্প্রদযায় বে মকন েকর স� খযাদ্/ NFI িন্কনর স্যান ও সময় সম্পকেকি  প্রকে্েকে সঠিেভযাকি েযানযাকনযা িয়? 

 y িন্কনর স্যাঙ্গবুলকে বে স্টেভযাকি বচবনিে, বিজ্যাবপে েরযা িকছি? (এটি প�কিকিক্করর অিংশও িকে পযাকর) 

 y বভি বনয়ন্ত্রর পদ্বে বে দক্? েখনও সেযাকনযা েটনযা/বিশঙৃ্খলযা িকয়কে? 

 y েমমীরযা বে প্রযাকয়যাবেে প্রস্তুবে সি খযাদ্ িণ্ন েরকে? েযারযা বশশুকদর সকঙ্গ েরযািযােকি যা িলযার েন্ �করটে প্রস্তুে বে? েযারযা অরবক্ে 
সক্রিগুবলকে পরযামশকি বদকে সক্ম বে? 

 y খযাদ্ / NFI িন্কনর স্যানটি বে মবিলযা ও িযাবলেযাকদর পকক্ বনরযাপত্তযা সমস্যা তেবর েকর? 

 y খযাদ্ / NFI িন্কনর স্যানটি বে অন্যান্ সশ্ররীর েনকেযাষ্ীর পকক্ বনরযাপত্তযা সমস্যা তেবর েকর (মবিলযা ও িযাবলেযারযা িযাকদ)? �বদ 
েযাই িয়, সে ক্বেরিস্ত? 

 y পবরিিনসিংক্রযান্ত সক্করি িণ্ন বে নযারী, সমকয় (স�মন আলযাদযা েযায়েযা, সযাবরিদ্ িওয়যার এলযােযা, িণ্কন মবিলযা েমমী) ইে্যাবদর 
েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্? �বদ েযা নযা িয়, েযািকল েযাকদর প্র্যান ভুল ত্রুটিগুবল বে? 

 y পবরিিনসিংক্রযান্ত সক্করি িণ্ন এিিং সুরবক্েভযাকি বশশুকদর (পবরিযাকরর প্র্যান/অননসুঙ্গী/আলযাদযা) েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্? 

 y পবরিিিসিংক্রযান্ত সক্করি িণ্ন বে প্রবেিধেী ি্বতিিকেকির েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্? 

 y পবরিিিসিংক্রযান্ত সক্করি িণ্ন বে প্রিীরকদর েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্? 

 y িণ্কনর সময় বে �রযা�র? �বদ েযা নযা িয়, েযািকল েযাকদর প্র্যান সমস্যা বে? 

 y িন্কনর সময় িদৃ্, প্রবেিধেী, বনঃসঙ্গ ও বিবছিন্ন বশশু, েভকি িেী ও স্তন্দযারিী মবিলযাকদর মকেযা বনবদকিটে চযাবিদযা�ুতি ি্বতিকদর 
অরিযাব্েযার সদওয়যার সেযাকনযা পদ্বে রকয়কে বে? 

 y নযারী িযা বশশুকদর দ্যারযা খযািযার সিংরিকির শেেরযা িযাকর বে উকলেখক�যাে্ পবরিেকি ন েকটকে? �বদ েযাই িয়, েযািকল বে েযা িযািকে 
নযা েমকে? 

 y সরশন েযাকডকি  বে স্বযামী/স্ত্রীকদর (স্ত্রীকদর) নযাম উকলেখ েরযা রযাকে? 
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সংস্ষান ন  পষাশেস্ষাকনর জন্ মূল্ষায়কনর প্রকনর উদষাহরে

 y �ুবতিরিযাি্ আেযার/সিযায়ে আেযার বে অবেবরতি শযারীবরে অরিযা আবরকিে সিযা�যা েযািযা পবরিিকনর প্রে্যািেকি কনর েন্ �রযা�র? 

 y িযাবি ব�রবে খযািযার/এনএ�আই পবরিিকনর সযাকর �ুতি �ঁুবের বে সেযান বনরযাপত্তযা আকে? 

 y NFI প্যাকেকের মক্্ বে মবিলযা ও িযাবলেযাকদর বনবদকিটে চযাবিদযা পূরকরর বেবনসপরি রযাকে (স�মন, স্যাবনটযাবর প্যাড)? �বদ েযা নযা 
িয়, বে েমবে আকে? 

 y NFI প্যাকেকের মক্্ বে বশশুকদর বনবদকিটে চযাবিদযা পূরকরর বেবনসপরি রযাকে? 

 y সলযােেন খযাদ্/এনএ�আই বিেরকরর সময় সমস্যার সম্ুখীন িকল, সসটযা বরকপযাটকি  েরযার বে সেযান বনবদকিটে পদ্বে আকে? 

 y নযারী, বশশু এিিং পবরচ�কিযােযারী সে বে বডেযাইন এিিং বিেরর প্রবক্রয়যায় অন্তভুকি তি েরযা িকয়কে? 

 y খযাদ্/NFI িন্ন উন্নে েরযার েন্ সেযাকনযা প্রস্তযাি রকয়কে বে? 

 y েরুরী অিস্যায়/ স্যানচু্বের পকিকি বিেবশে সমযােযাবিলযা পদ্বেগুবল বে মবিলযাকদর িযা িযাবলেযাকদর �ঁুবের মক্্ স�লকে? 

 y খযাদ্ অভযাি মকুখযামবুখ েনসিংখ্যার উপসিংিযার প্রবক্রয়যা বে? 

 y েরুরী অিস্যায়/ স্যানচু্বের পকিকি তেবর এই পদ্বেগুবল বে বনবদকিটে সশ্ররীর েনকেযাষ্ীকে �ঁুবের সম্ুখীন েকর (মবিলযা/ 
িযাবলেযারযা িযাকদ)? 

 y মবিলযারযা বে েযাকের বিবনমকয় খযাদ্ প্রেকল্প অিংশ সনয়? �বদ েযা নযা িয়, েযািকল েযাকদর অিংশরিিকরর প্র্যান িযা্যাগুবল বে?

জল ও স্ষাস্্ব্বস্ষায় প্রকবশষাশধেষার 
 y েলকেন্দগুবল বে মবিলযাকদর েন্ সুেম? 

 y েলকেন্দগুবল বে বশশুকদর েন্ সুেম? 

 y স্যান এিিং স্যান/স্যায়যার সুবি্যার ্রর সম্পকেকি  বে নযারী/বশশু/িয়স্ক ি্বতি/প্রবেিধেী ি্বতিকদর পরযামশকি সনওয়যা িকয়কে? 

 y সু্ককল ও সুরবক্ে স্যাকন বশশুকদর ও মবিলযাকদর েন্ WASH-এর সুবি্যা উপলধি রকয়কে বে?
 y েলকেন্দগুবল বে বশশুকদর েন্ বনরযাপদ? 

 y েলকেন্দগুবল বে িদৃ্ ও প্রবেিধেীকদর েন্ সুেম? 

 y মবিলযাকদর ও সমকয়কদর েকন্ বে আলযাদযা স্বযাস্্ি্িস্যা রকয়কে? 

 y স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যার বিন্যাস বে মবিলযা ও বশশুকদর সেযাপনীয়েযা ও সুরক্যার বনচিয়েযা সদয়? 

 y সশৌচযালয়গুবল বে বশশুকদর েন্ বনরযাপদ? বশশুকদর বনকয় সেযাকনযা বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত েটনযা েকটকে? 

 y েল সিংরিকির চচকি যা বে বশশুকদর �ঁুবেপূরকি/ভযাবর শ্রকমর বদকে বনকয় �যাকছি? েল সিংরিি েযােটি বে বশশুকদর সু্ককল উপবস্বের ওপর 
প্রভযাি বিস্তযার েরকে? 

 y স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যাগুবল বে িদৃ্ ও প্রবেিধেীকদর পকক্ সুেম? 

 y মবিলযারযা/িযাবলেযারযা বে পযায়খযানযা ও স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যা ি্িিযাকরর সময় বনরযাপদ সিযা্ েকর? 

 y নযা িকল, েযারযা বে ্রকরর সমস্যার সমু্খীন িন/বরকপযাটকি  েকরন? 

 y েরুরী অিস্যায় ক্বেরিস্ত/ িযাস্তুচু্ে েনকেযাষ্ীর েন্ েল ও স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যায় প্রকিশযাব্েযার উন্নে েরযার েন্ সেযাকনযা 
প্রস্তযাি রকয়কে বে? 

 y স্বযাস্্বিব্ বেকট মবিলযা ও বশশুেন্যাকদর েন্ সেযাকনযা বেবনস রকয়কে বে? 

 y মবিলযা ও বশশুেন্যাকদর েন্ স্বযাস্্বিব্ বেট উন্নে েরযার েন্ সেযাকনযা প্রস্তযাি রকয়কে বে? 

স্ষাস্্ 
 y স্বযাস্্ সুবি্যাগুবল বে সুবি্যােনে সমকয় ও স্যাকন মবিলযা ও বশশুকদর পকক্ সুেম? 

 y স্বযাস্্ সুবি্যাগুবল বে িয়স্ক ি্বতি ও প্রবেিধেী ি্বতিকদর পকক্ সুেম? 

 y স্বযাস্্ সুবি্যাগুবলকে বে প্রেনন স্বযাস্্ পবরকেিযা পযাওয়যা �যায়? 

 y স্বযাস্্ সুবি্যায় বে মবিলযা েমমী উপবস্ে আকে? অনপুযাে বে? এটযা বে �করটে? 

 y স্বযাস্্ সুবি্যাগুবলকে মযানবসে স্বযাস্্ এিিং মনস্তযাবত্বে-সযামযাবেে সিযায়েযা সদওয়যার বিকশবেেৃে পবরকেিযার ও েমমী উপলধি 
রকয়কে বে? 

 y এই সেসগুবল উকলেখ েরযার এিিং বরকপযাটকি  েরযার বে সেযান পদ্বে আকে? 

 y স্বযাস্্ সুবি্যাগুবলর বে এমন েযায়েযা আকে স�খযাকন মবিলযা, বশশু িযা অন্ সেযান ি্বতি সেযাপকন বরকপযাটকি  েরকে পযাকরন? স্বযাস্্ 
েমমীরযা বে সেযাপনীয়েযাকে সম্যান সদখযায়? 

 y স্বযাস্্কেকন্দ �যাওয়যার েন্ নযারী ও সমকয়কদর প্র্যান িযা্যা বে? (স�মন, দরূত্ব, খরচ, মবিলযা েমমীর অভযাি, সযািংসৃ্কবেে সীমযািদ্েযা, 
বিকশবেেৃে পবরকেিযার অভযাি ...) 
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সংস্ষান ন  পষাশেস্ষাকনর জন্ মূল্ষায়কনর প্রকনর উদষাহরে

 y ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী বে HIV/AIDS ও স�ৌনিযাবিে সিংক্রমর [STIসমিূ]-সম্পবেকি ে সুরক্যার �ঁুবের সম্ুখীন িকছি? সেসগুবলকে বে 
উপ�ুতি HIV পবরকেিযার েযাকে বনরযাপকদ ও সেযাপকন পযাঠযাকনযা িকছি? 

 y েরুরী অিস্যায় ক্বেরিস্ত / উদ্যাস্তু েনকেযাষ্ীর স্বযাস্্কসিযার সুক�যাে সুবি্যা ও গুরেে মযান উন্নয়কনর লকক্্ বশশু, নযারী 
ও বপডবব্লউবড রযা বে পরযামশকি দযাকনঅিংশরিির েকরকে? সেযান পরযামশকি েরযা িকয়কে, �বদ সেযানও বে? 

 y স্বযাস্্-পবরকেিযা প্রদযানেযারীরযা বে সুরক্যার সেসগুবল শনযাতি েরযার ও পযাঠযাকনযার েন্ সক্ম এিিং প্রবশবক্ে? 

 y ল্যান্ডমযাইন ও ERWগুবলর উত্তরেীবিকদর েন্ বিকশবেেৃে, িয়কসযাপক�যােী পবরকেিযা রকয়কে বে? 

শশক্ষা 
 y �বদ সযািংসৃ্কবেে মযানদডে প্রকয়যােন িয়, েকি সমকয়কদর েন্ বে পৃরে সু্কল আকে? 

 y �করটে সিংখ্ে মবিলযা বশক্ে আকেন বে? অনপুযাে বে? এটযা বে �করটে? 

 y সসখযাকন বে সমকয়কদর ও সেকলকদর বনরযাপকদ সু্ককল �যােযায়যাকের সক্করি সেযাকনযা বনরযাপত্তযা সমস্যা রকয়কে? 

 y সু্ককল িযাবলেযাকদর েন্ আলযাদযা ও েযালযা সদওয়যা স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যা আকে বে? 

 y িযাস্তুচু্ে এিিং িযাস্তুচু্ে নয় এমন বশশুকদর মক্্ বনকয়যাকের িযাকর বে সেযান পযারকিে্ আকে? �বদ েযাই িয়, সেন? 

 y অননসুঙ্গী এিিং আলযাদযা িওয়যা বশশুকদর মক্্ বনকয়যাকের িযাকর বে সেযান পযারকিে্ আকে? �বদ েযাই িয়, সেন? 

 y সসখযাকন বে সু্ককল ভবেকি  িওয়যা এিিং/অরিযা সমূ্পরকি েরযার সক্করি সেযাকনযা িযা্যা রকয়কে (স�মন, ব�, সু্ককলর িই ও উপেরর, সপযাশযাে, 
IDPসদর েন্ সেযাকনযা বনবদকিটে নবরপকরির অনকুরযা্ েরযা)? 

 y বশক্েের বে েযাকদর বশক্যা সেল বশক্যারমীকে সমযানভযাকি প্রদযান েরকেন? 

 y বশক্েের বে স্যানচু্বের সমস্যার বিেকয় সিংকিদনশীল? 

 y বশক্েের বে বিিংসযা, বন�কিযােন, সশযাের িযা অিকিলযা শনযাতি েরকে, েযাকে সযািযা বদকে ও পযাঠযাকে সক্ম? 

 y বশক্েকদর দ্যারযা বশশু বন�কিযােন / দিুকি্িিযাকরর বে সেযান বরকপযাটকি  আকে? 

 y বশক্েকদর বে ইবেিযাচে আচরকরর এিিং শযারীবরে শযাবস্ত সদওয়যা িধে েরযার প্রবশক্র সদওয়যা িকয়কে? 

 y বশক্ে ও সু্কল েমকিচযারীরযা বে আচররবিব্ স্বযাক্র েকরকেন? 

 y বশক্ে ও বশক্যারমীরযা বে েযাকন স� েীভযাকি ও সেযারযায় সুরক্যা উকদ্ে বরকপযাটকি  েরকে িকি? 

 y আমযার �ঁুবের বশক্যা বে বশক্যামলূে েযা�কিেলযাকপর মক্্ অন্তভুকি তি? 

 y েরুরী অিস্যায় ক্বেরিস্ত/ িযাস্তুচু্ে বশশুকদর েন্ বশক্যা সুবি্যায় প্রকিশযাব্েযার উন্নে েরযার েন্ বশশুকদর েযাে সরকে সেযাকনযা 
প্রস্তযাি রকয়কে বে?

পর্যষাপ্ত আশ্রয় 
 y আশ্রকয়র বিেকয় বসদ্যান্ত রিিকরর প্রবক্রয়যায় বে নযারী ও বশশুকদর অন্তভূকি ে েরযা িকয়কে?

 y উপলভ্ িযাসস্যান বে পযাবরিযাবরে ঐে্ এিিং মবিলযা ও িযাবলেযাকদর সেযাপনীয়েযার সুক�যাে সদয়? 

 y উপলভ্ িযাসস্যান বে প্রবেিধেী ি্বতিকদর পবরবস্বে বিকিচনযায় আকন? 

 y একে বে বশক্যা, বিকনযাদন ও বশশুকদর অন্যান্ েযা�কিেলযাকপর প�কিযাতি স্যান সপশ েকর? 

 y িযাউবেিং সিংক্রযান্ত মবিলযাকদর এিিং সমকয়কদর েন্ প্র্যান উকদ্ে বে? 

 y িযাউবেিং সিংক্রযান্ত অক্ম ি্বতিকদর েন্ প্র্যান উকদ্ে বে? 

 y দকু�কিযাে-ক্বেরিস্ত েনসিংখ্যা / আইবডবপগুবলর েন্ 3 টি শীেকি আিযাসন উকদ্ে (উদ্তৃ্ত / সেযাপনীয়েযা; বনরযাপত্তযা; পযাবন ও স্যাবনকটশন 
অভযাি; রযান্নযােকরর সুবি্যা / েঞ্যাকলর অভযাি; ভযািযা মলূ্; েবমদযাকরর সযাকর সম্পেকি  / মকনযাভযাি) 

 y েনসিংখ্যার বেেু ভযাকের েযাকে িযাসস্যান সখযাঁেযা/ভযািযা েরযা বে এটি বিকশেভযাকি েটিল? �বদ েযাই িয়, েযার েন্? (স�মন, 
মবিলযাকদর েেৃকি কত্ব রযােযা পবরিযার, বশশুকদর েেৃকি কত্ব রযােযা পবরিযার, েযাবেেে/্মমীয় সিংখ্যালেু....) 

 y IDPসদর উকছিকদর েটনযা েটকে বে? েযারর বে? 

 y উকছিকদর �কল বে IDPসদর বিকশে সেযাকনযা সেযাষ্ী ক্বেরিস্ত িকছি? 

 y উকছিদ আইনসম্ে িকছি বে (অরকিযাৎ, ভযািযাকট চুবতি লঙ্ঘন েরযার েযারকর, �রযা�র বিজ্বতি সি, বিকশে েকর �বদ েযা সেযাকনযা 
েযারর েযািযা িয়)?

 y �বদ তি্ িয়, েযািকল বে পবরবস্বে সযামলযাকনযার েন্ সেযান সিযায়েযা বে েরযা স�কে পযাকর? 

 y মবিলযারযা বে েবমর মযাবলেযানযা পযাওয়যার অনমুবেপ্রযাতি? 

 y মবিলযারযা বে সেযাকনযা আশ্রয় প্রেকল্পর সুবি্যা পযাওয়যার অনমুবেপ্রযাতি? 

 y উৎখযাকের সক্করি আইবডবপ সদর স্যায়ী েবম/িযাসস্যান প্রদযাকনর েন্ বে বিকশে সপ্রযারিযাম েঠন েরযা িকয়কে? IDPসদর বে সেমন 
সেযান েবমর লেট / আিযাসকনর স্বত্ব রকয়কে? সময়যাকদর সুরক্যা বে বনবচিে? 
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 y প্রে্যািেকি নেযারীকদর েন্ স্যায়ী েবম/িযাসস্যান প্রদযাকনর েন্ বে বিকশে েমকিসূবচ েঠন েরযা িকয়কে? স�রে আসযা সলযাকেকদর বে 
সেমন সেযান েবমর লেট / আিযাসকনর স্বত্ব রকয়কে? সময়যাকদর সুরক্যা বে বনবচিে? 

 y িযারযাকনযা/ক্বেরিস্ত িযাবির েন্ সেযান ক্বেপূরর প্রবক্রয়যার ি্িস্যা িকয়কে? ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ী বে এর সম্পকেকি  েযাকন? েেগুবল 
পবরিযার আকিদন েকরকে? েেগুবল পবরিযার ক্বেপূরর সপকয়কে? 

শশশবর সমন্বয় /রেষাে সদওয়ষার স্ষান 
 y মবিলযা ও িযাবলেযারযা বে মকন েকর স� বশবির/ রিযার সদওয়যার স্যাকনর স্যান ি্িস্যা সেযাপনীয়েযা/ সযািংসৃ্কবেে প্ররযার প্রবে সম্যান 
সদখযাকনযার পকক্ �করটে? 

 y মবিলযা ও িযাবলেযারযা বে মকন েকর স� স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যাগুবল প�কিযাতি সেযাপনীয়েযা প্রদযান েরযার েন্ প�কিযাতিরূকপ বনবমকিে? �বদ 
েযা নযা িয়, েযািকল সমস্যাটি বে? (উদযািররস্বরূপ পুরুেকদর েযায়েযা সরকে দরূত্ব প�কিযাতি নয়, দরূত্ব খুি েম/ খুি সিবশ দকূর, প�কিযাতি 
আকলযা সনই, েযালযা লযােযাকনযা �যায় নযা...)

 y মবিলযা ও িযাবলেযারযা বে মকন েকর স� স্যান ও স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যাগুবলকে প�কিযাতি আকলযা রকয়কে?

 y ে্যাম্প/রিযাকরর সযাইকটর সলআউট েী আন্তঃ-সযাম্প্রদযাবয়ে উকত্তেনযা এিযাকনযার েন্ প�কিযাতি?

 y ে্যাকম্পর বডেযাইন ও সলআউকট বশশু (সমকয় ও সেকল), নযারী এিিং প্রবেিধেী মযানকুেরযা বে অিংশরিির েকরকেন?

 y েেৃকি পক্ বে ে্যাম্প/ রিযার সদওয়যার স্যানগুবলকে বনরযাপত্তযা প্রদযান েরকে?

 y সসখযাকন বে সেযার েকর বনকয়যাে, লটুপযাট, বলঙ্গবভবত্তে বিিংসযা (বিকশে েকর স�ৌন িয়রযাবন এিিং ্েকিকরর) িযা অন্যান্ ভয় প্রবেকরযা্ 
েরকে সেযাকনযা ্রকনর সযাম্প্রদযাবয়ে বনরযাপত্তযা (স�মন, টিলদযার সেযাষ্ী) সমন্বয় রকয়কে?

 y ে্যাম্প ি্িস্যাপনযা েমমীরযা বে সুরক্যার সক্রিগুবল (বিিংসযা, বন�কিযােন, অিকিলযা, ইে্যাবদ) শনযাতি েরকে, েযাকে সযািযা বদকে িযা 
সসগুবলকে পযাঠযাকে সক্ম িকছি?

 y েেৃকি পক্ বে বশবির/ রিযার এলযােযায় সলযােেনকদর বনিধেন েকরকেন? ে্যাকম্পর েনসিংখ্যার সরেডকি  বে িয়স, বলঙ্গ এিিং অক্মেযা 
দ্যারযা বিবছিন্ন?

 y বনবদকিটে প্রকয়যােন�ুতি মযানেুকদর (স�মন বিবছিন্ন এিিং সবঙ্গিীন বশশু) সরবেক্রেশন সময় বে বচবনিে এিিং সযািযা�্ েরযা িকয়কে? 

 y েেৃকি পক্ বে বশবির/ রিযার সদওয়যার স্যান বনয়বমে পবরদশকিন েরকেন? সমযােেল্যার বিভযাকের েমমীরযা বে প�কিযায়ক্রকম ে্যাম্প/ রিযার 
সদওয়যার স্যান প�কিকিক্র ও পবরদশকিন েরকে? 

 y বশবির/ রিযার সদওয়যার স্যাকনর বিন্যাস উন্নে েরযার েন্ সেযাকনযা প্রস্তযাি রকয়কে বে? 

শবকশষভষাকব রেষাে সষাইে সথকে শনব্যষাসন সথকে 
 y বশবির/ রিযার সযাইটগুবলকে বে সলযােেনকে সযাইট/ প্রযাঙ্গন খযাবল েরকে িলযা িকয়কে? এই অনকুরযা্টি েযারযা েকরবেকলন (স�মন 
স্যানীয় েেৃকি পক্, িযাবিওয়যালযা, পুবলশ, সযামবরে, সু্কল েমকিেেকি যারযা, অন্) 

 y েেবদকনর সনযাটিশ সদওয়যা িকয়কে (স�মন এে বদকনরও েম, এে সতিযাকিরও েম, 1-2 সতিযাি, এে মযাকসরও েম, এে মযাকসরও সিবশ)?

 y সসখযাকন বে িযাস্তুচু্ে েনকেযাষ্ীর সকঙ্গ সেযানও পরযামশকি বেল? 

 y অতনবছিে উদ্যাসকনর সময় স�যাসকিকে বে হুমবে সদওয়যা/ি্িিযার েরযা িকয়বেল? 

 y েেৃকি পক্ বে সেযান বিেল্প সমযা্যাকনর উকলেখ েকরকে? 

 y েেৃকি পক্ বে সেযান সিযায়েযা প্রদযান েকরকে? 

পশুটি 
 y মবিলযাকদর স্তন্দযান েরযাকনযার বনরযাপদ স্যান আকে বে? 

 y সসখযাকন বে এমন সেযাকনযা বরকপযাটকি  িযা ইবঙ্গে রকয়কে স� মবিলযারযা স্তন্পযান েরযাকনযা িধে েকর িযা েবমকয় বদকছিন? 

 y বনঃসঙ্গ িযাচ্যাকদর (0-6 মযাস িয়কসর) স্তন্পযান েরযাকনযা িকছি নযা িকল সেযাকনযা সেস পবরলবক্ে/বরকপযাটকি  েরযা িকয়কে বে? 

 y িযাচ্যা সেকল ও িযাচ্যা সমকয়কদর স্তন্পযান েরযাকনযার সক্করি বে সেযাকনযা ে�যাৎ রকয়কে? 

 y বশশুকদর বে েীরি অপুবটের েন্ পরীক্যা েরযা িকছি এিিং েযাকদরকে বে েীরি অপুবটের স্যানগুবলর পুবটে সেন্দ/সম্প্রদযায় পবরচযালনযায় 
পযাঠযাকনযা িকছি?

 y িযাবিকে নযারী, সমকয়, সেকল এিিং পুরুেকদর মক্্ বেভযাকি খযাদ্ িন্ন েরযা িয়? 

 y পবরিযাকরর মক্্ সে সম্পদ বনয়ন্ত্রর আকে? একে বে খযাকদ্ প্রকিশযাব্েযার ও খযাওয়যাকনযার অভ্যাকস প্রভযাি পকি? 

 y েরুরী অিস্যার েন্ বে পবরিযাকরর খযাদ্ সিংরিকি দযাবয়ত্ব ও েেকি কি্র সেযানও পবরিেকি ন েকটকে? 
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 y খযাদ্ পযাওয়যার সক্করি মবিলযাকদর, সমকয়কদর, সেকলকদর ও পুরুেকদর মক্্ সেযাকনযা ে�যাৎ রকয়কে বে? 

 y সেযাকনযা মবিলযা পবরিযাকরর প্র্যান এমন পবরিযারগুবলর বে খযাদ্ পযাওয়যার সক্করি সেযাকনযা চ্যাকলঞ্ রকয়কে? 

 y �বদ সেকল এিিং পুরুকেরযা পবরিযাকরর সরকে আলযাদযা রযাকে েকি েযারযা বে বনকেকদর েন্ খযািযার তেবর েরকে পযারকি? 

 y িয়স্ক নযারী ও পুরুকেরযা খযাকদ্ বেভযাকি অ্যাকক্সস পযাকি? খযাকদ্র �ুবি বে েযাকদর বনবদকিটে চযাবিদযা পূরর েকর? 

 y িেকি মযান েরুরী অিস্যার আকে সেযান পুবটে িস্তকক্কপর স্যান বেল? বেভযাকি েযারযা সিংেঠিে িকয়কে? 

 y সু্ককল রযােযােযালীন সু্ককলর েযারি েযারিীরযা খযািযাকর বেভযাকি অ্যাকক্সস েরকি? 

 y পবরিযারগুবলর বে অরখুযাকদ্র উৎকস প্রকিশযাব্েযার রকয়কে? 

অথ্যননশেে পনুরুদ্ধষার / জীশবেষা 
 y বশশুরযা বে বিপজ্জনে ্রকনর বশশু শ্রকম েবিে রযােকে? �বদ েযাই িয়, এটযা বে আকরযা সিবশ সমকয় িযা সেকলকদর ক্বেরিস্ত েরকে? 

 y বে ্রকনর �ঁুবেপূরকি বশশু শ্রবমেরযা েবিে? (অরকিযাৎ, সরশন সিংরিি, বনমকিযার প্রেল্প, েৃবেেযাে, খনন, পবরিির) 

 y েরুরী অিস্যা / দকু�কিযাকের পর বে বিপজ্জনে েযাকে বশশুকদর বনকয়যাে সিকি সেকে? 

 y বশশুশ্রম বে বশশুকদর সম্প্রদযাকয়র মক্্ বশক্যা বনকে প্রবেিে েরকে? �বদ েযাই িয়, এটযা বে আকরযা সিবশ সমকয় িযা সেকলকদর 
ক্বেরিস্ত েরকে?

 y মযানেু বে সযা্যাররভযাকি সকচেন স� বিপজ্জনে বশশু শ্রম বশশুকদর পকক্ ক্বেের িকে পযাকর? 

 y সম্প্রদযাকয়র বিপজ্জনে বশশু শ্রম বনকয় সেযাকনযা সকচেনেযা েমকিসূবচ রকয়কে বে? 

 y মবিলযারযা বে CFW / িবৃত্তমলূে প্রবশক্র েমকিসূবচকে অিংশরিিকর সক্ম/ অনমুবেপ্রযাতি? নযা িকল, সেন? 

 y ে্যাশ �র ওয়যােকি  (বসএ�ডবব্লউ) / িবৃত্তমলূে প্রবশক্র প্রেকল্পর িয়স এিিং বলঙ্গ অনপুযাে েী? (% বশশু, নযারী, প্রবেিধেী ি্বতি) 

 y CFW/িবৃত্তমলূে প্রবশক্করর েে % পবরিযাকরর মবিলযা? 

 y CFW/িবৃত্তমলূে প্রবশক্করর েে % পবরিযাকরর িযাচ্যা? 

 y পবরিযাকরর প্র্যান এেেন মবিলযা এমন সিকচকয় পবরিযারগুবলকে (উদযািররস্বরূপ, েযাকদর সন্তযানকদর মক্্ বিপজ্জনে েযাকে েবিে 
রযােযা প্রবেকরযা্ েরকে; েযাকদর GBV এর সরকে রক্যা েরকে) বে নেদ অনদুযান সদওয়যা িকছি? 

 y বসএ�ডবব্লউ/িবৃত্তমলূে প্রবশক্র িস্তকক্কপর পবরেল্পনযায় বে নযারী ও বশশুকদর পরযামশকি সনওয়যা িকয়কে? 

 y বসএ�ডযািল ুসপ্রযারিযাম সরকে উপেৃে িকয় বনিকিযাবচে িওয়যার পর েেেন িযাচ্যা সু্ককল �যাওয়যা শুরু েকরকে?

 y বসএ�ডযািল ুসপ্রযারিযাম / িবৃত্তমলূে প্রবশক্র েমকিসূবচ সরকে উপেৃে িওয়যা েেেন িযাচ্যা বনিকিযাবচে িওয়যার পর সু্কল সেকি বদকয়কে? 
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সংস্ষান 7: আরিমেকরষাি্েষার অনশুীলকনর জন্ 
েষাি্য গুকলষা

সপ্রষাফষাইল 1:

এেটি 10 বের বয়সী সমকয়

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 1:

এই 10-িের িয়সী সমকয়টির মযা এিিং িযািযা 
আকে এিিং িেকি মযাকন এেটি বনয়বমেভযাকি 

সু্কল অ্যাকক্সস েরকে সক্ম

সপ্রষাফষাইল 2:

স্ষানীয় েশমটির এে সদস্

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 2:

এই স্যানীয় েবমটি সদস্ এেেন মবিলযা 
ব�বন স্যানীয় েবমটিকে বলঙ্গ ভযারসযাম্ িেযায় 
রযাখযার সচটেযা েকর এমন এনবেও েেৃকি ে 

সমবরকিে িকয়কেন, বেন্তু বেবন এেটি সিংখ্যালেু 
সিংখ্যালেু সেযাষ্ীর সলযাে স� েযাকদর বিরুকদ্ 
তিেম্মলূে। এর �লস্বরূপ সস েযার েযাে 
েরযার সচটেযা েরকল েযাকে পুরুেকদর দ্যারযা 
মযানবসেভযাকি বন�কিযােন েরযা ও লক্্িস্তু 

িযানযাকনযা িকছি।

সপ্রষাফষাইল 3:

এেজন েৃষে

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 3:

এই েৃেে েযার পবরিযাকরর েন্ এেটি 
বনরযাপদ অিস্যান চযাইকে েযার েবম সেকি 
বেল। ওনযার সমস্ত �সল নটে িকয় সেকে 
এিিং চযাকের সরঞ্যাম চুবর িকয় সেকে। 

িেকি মযান অিস্যাকন ওনযার েবমর ওপর ওনযার 
সেযাকনযা অব্েযার সনই।
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সপ্রষাফষাইল 4:

এেজন প্রশেবন্ী ব্শতি

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 4:

এেটি অক্মেযা সকঙ্গ এই মযানেু স্যানীয় 
সরড বক্রকসন্ সমযাকের সযাকর েযাে 

এেটি সপশযা আকে।

সপ্রষাফষাইল 5:

UN PK রষাঁটির এেজন 
সষাফষাই েমমী

অবেবরতি ের্ প্র�যাইল 5:

রযাষ্ট্রসিংকের েমমীকদর এেেনকে স�ৌন বনখুেঁ 
েরযার েন্ এই বক্নযারকে সেযার েরযা িকছি, 
বেবন মকন েকরন স� �বদ বেবন প্রে্যাখ্যান 
েকরন িযা অবভক�যাে েকরন েকি েযার 

চযােবর িযারযাকে পযাকর।

সপ্রষাফষাইল 6:

এেটি জষােীয় অ-সরেষাশর 
সংস্ষার এেজন েমমী

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 6:

এই েমমী এেটি স্যানীয় মযানিযাব্েযার এনবেও 
দ্যারযা বন�ুতি েরযা িয় �যা সরেযার দ্যারযা লক্্ 
েরযা িকছি। েযার েনযাদকুয়ে সিেমমীকে েে 

মযাকস সরি�েযার েরযা িয়।
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সংস্ষান ন  আরিমেকরষাি্েষার অনশুীলকনর জন্ েষাি্য গুকলষা

সপ্রষাফষাইল 7:

এেজন ঠষাকুমষা/শদশদমষা

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 7:

এই বপেযামিী েযার েন্যা এিিং েযার 
পবরিযাকরর সযাকর িসিযাস েরকেন। 

েযাকদর প�কিযাতি খযাদ্ এিিং সমরকিন আকে।

সপ্রষাফষাইল 8:

5টি শশশুর মষা

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 8:

সযাম্প্রবেে িন্যার পকর এই মযা েযার 
স্বযামীর িযাবরকয়কে এিিং দইু সন্তযান িযাবরকয়কে। 
অিবশটে 3 েন সন্তযানকে প্রবেপযালন েরযার 
েন্ েযার সেযাকনযা স্যায়ী আয় সনই এিিং বেবন 
অে্ন্ত দদুকিশযার পবরবস্বেকে রকয়কেন।

সপ্রষাফষাইল 9:

সেষাকনষা IDP েষার জন্মস্ষাকন 
শফকর রষাওয়ষা

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 9:

এই IDP েযার মলূ স্যান ব�কর আসকে এেটি 
সমরকিন প্যাকেে সপকয়কে। এটি েযাকে েযার 
িযাবি পুনবনকিমযারকি েরযার এিিং বেেু পশুসম্পবত্ত 

সেনযার অনমুবে সদকি৷
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সপ্রষাফষাইল 10:

এেটি নবজষাে শশশু

অবেবরতি ের্ সপ্রযা�যাইল 10:

এই নিেযােে বশশুটি এমন এেটি েন্যার 
েন্যা �যা UNHCR েেৃকি ে উদ্যাস্তু বিকসকি 
স্বীেৃবে লযাভ েকরকে এিিং খুি শীঘ্রই 

নরওকয়কে চকল �যাকি।
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সংস্ষান ন  প্রেকল্পর চকরির অনশুীলকনর সেস স্ষাশি

সংস্ষান 8: প্রেকল্পর চকরির অনশুীলকনর সেস স্ষাশি

স� সদকশ আপবন পবরচযালনযা েরকেন সসই সদশটি েযাবেেে 
সিংখ্যােবরষ্ (আল�যা) এিিং েযাবেেে সিংখ্যালেুেযার 
(বিটযা) মক্্ সশস্ত্র সিংেযাকের সমু্খীন িকছি। Nytanga 
েযােযােযাবে রিযাকম সযাম্প্রবেে �ুকদ্ উকলেখক�যাে্ অভ্ন্তরীর 
স্যানচু্বে স্যাবপে িকয়কে। অকনে অভ্ন্তরীনভযাকি স্যানচু্ে 
ি্বতি ন্যায়েযানঙ্গযাকে একস উপবস্ে িকয়কে স�টি িেকি মযাকন 
সিংেকেকি প্রভযাবিে িয়বন৷

আপবন এেটি এনবেও েন্ েযাে েরকেন �যা এেটি 
সম্প্রদযাকয়র খযাদ্ বিেরকরর েন্ দযায়িদ্ �যা IDPs (�যাকদর 
অব্েযািংশ সিটযা িয়) েঠিে এিিং সিযাস্ সম্প্রদযায় �যারযা 
আল�যা েযাবেেে গ্রুপ সরকে সিযাই আকে।

IDP েনসিংখ্যার মক্্ �যারযা আল�যা রকয়কে েযাকদর আশ্রয় 
সদওয়যা িকছি ও সিযাস্ েবমউবনটি দ্যারযা সমবরকিে। �যারযা IDP 
বিটযা েযাকদর বনেস্ব সমে-বশফ্ট ে্যাম্প স্যাপন েকরকে।

আপনযার সিংস্যাকে এলযােযার এেটি খযাদ্ বিেরর প্রেকল্পর 
নেশযা এিিং বিেরর েরকে িলযা িকয়কে।
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সংস্ষান 9: gpc শবভষাকির সচেশলস্
সরুক্ষার েম্যসশূচ

সরুক্ষা মলূ স্ষাকে আনয়কনর জন্ টিপস
সিংস্করর 1 (সম 2014)

এই সনযাটটির বিেয়িস্তু প্র্যানে বনম্নবলবখে উৎসগুকলযা সরকে েৃিীে িয়:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর (WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

এই সনযাটটি বেনটি বিভযাকে ভযাে েরযা িকয়কে, �যা সপ্রযাকটেশন মযাইব্রেবমিং এর চযারটি মলূ উপযাদযানগুবলকে প্রবেবনব্ত্ব েকর। বিেয়িস্তু 
সযামবরিে িওয়যার প্রকয়যােন সনই, বেন্তু মযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা নীবের এেীেরর বনবচিে েরযার েন্ মখু্ পদকক্প রিিকরর 
উদযািররগুবল উপস্যাপন েকর।

�বদও প্রবেটি িবরকিে েযাে সেযাটযা িযাস্তিযায়ন েকুি বিকিচনযা েরযা উবচে, েকি েরুবর অিস্যায় িযা প্রেল্প চকক্রর মলূ্যায়ন/প্রেকল্পর নেশযা 
তেবরর সময়েযাকলর মক্্ বিকশেভযাকি বিকিচনযা েরযার মকেযা েকয়েটি বিকশে েযােেমকি রকয়কে। এই বনম্নবলবখে প্রেীে-সেযাড সকঙ্গ 
িযাইলযাইট েরযা িয়:

 y েরুবর অিস্যা 
 y মলূ্যায়ন ও প্রেকল্পর নেশযার প�কিযায় 

বেেু বক্রয়যােলযাপ প্রেৃবেেে ভযাকি সিংকিদনশীল িকে পযাকর। এই েটনযাগুবলকে, এেেন সুরক্যা বিকশেকজ্র েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ সুপযাবরশ 
েরযা িকছি৷ এটি বনম্নবলবখে বচকনির সযাকর িযাইলযাইট েরযা িয়: 

শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শে েরষা এ়িষান

 y বনবচিে েরুন স� সুবি্যাগুবলর অিস্যান ও �যারিযাপর স�ন প্রেৃে িযা সম্যাি্ হুমবে স�মন অে্যাচযার; বিকশে েকর বলঙ্গ-বভবত্তে 
অে্যাচযার (GBV), এিিং সশস্ত্র গ্রুকপর আক্রমকরর আশঙ্কযা িযা হুমবে সরকে অকনে দকূর িয়।

সনষােসমহূ: 
 y বনরযাপদ ও অবনরযাপদ এলযােযাগুকলযা (িয়স্ক মযানেু, িয়স্ক মবিলযা, প্রযাতিিয়স্ক পুরুে, প্রযাতিিয়স্ক মবিলযা, িয়ঃসবধের সেকল, 
িয়ঃসবধের সমকয়, সেকল, সমকয়, শযারীবরে অক্ম পুরুে, শযারীবরে অক্ম মবিলযা, সিংখ্যালেু) বচবনিে েরকে/মযানবচরি েরকে 
পৃরে ভযাকি েবমউবনটি সদকস্র পৃরে সেযাষ্ীগুকলযার সযাকর েরযা িলনু।

 y রযাকের �ঁুবে �রযাসম্ি েমযাকে পর িরযাির আকলযা লযােযাকনযা বনবচিে েরুন। অসুরবক্ে এলযােযা এিিং রযাস্তযাগুবলকে আকলযা 
বদকে এিিং/অরিযা সুরবক্ে েরকে রীবেমে সচটেযা েরযা িয়৷ দযািররগুবল আকলযা লযােযাকনযা, আলযাদযা লি্যাশলযাইট বিেরর, এেটি 
সিক�যােী ি্িস্যা েযা�কিের েরযা, অঞ্চলগুবলকে বনয়বমে নেরদযাবর চযালযাকে সম্প্রদযাকয়র পযািযািযাদযার িযা বনরযাপত্তযা েমমী বিসযাকি 
অিদযান রযাখযাকে অন্তভুকি তি েকর।

 y সম্যাি্ অপরযা্ীকদর েযােযােযাবে সেযাকনযা সুবি্যা স্যাপন েরকিন নযা।  N.B. পুবলশ ও সশস্ত্র িযাবিনীকে প্রযায়শই লঙ্ঘনেযারী 
বিসযাকি সদখকে পযাওয়যা �যায়। েযারযা পুনরযায় বনবচিে েরযার অনভূুবে সরিরযাি েকর বেনযা িযা প্রসঙ্গ সক্করি এখকনযা ভয় রকয়কে 
বেনযা েযা বনভকি র েকর। েবমউবনটি ও সম্যাি্ সিবনব�বশয়যাবরগুকলযার সযাকর েযাকদর পেন্দ সম্বকধে পরযামশকি েরযা গুরুত্বপূরকি।

 y প্রকয়যােন িকল �রযা�র পুবলবশ ি্িস্যা েরুন। 

 y ঢযাল ুপরগুবল �রযা�র েরযা, সিিযা সদওয়যা সরকে অন্যান্ সকুরষাকির মে পশরেষাঠষাকমষািে অিলম্বন সনওয়যা িয় �যাকে সমস্ত ি্বতি 
এিিং সেযাষ্ী সুবি্যাগুবল সুরবক্েভযাকি এিিং সম্যাকনর সযাকর সুবি্যাগুবলকে অ্যাকক্সস েরকে পযাকর এিিং ি্িিযার েরকে পযাকর৷

সনষােসমহূ:
 y প্রকয়যােকন অবভক�যােন ্রন সনযাতি েরকে েবমউবনটিকে প্রবেিধেী ি্বতিকদর সযাকর সরযাসবর প�কিকিক্র এিিং আকলযাচনযা 
সেযাষ্ী ি্িিযার েরুন।
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 y বনবচিে েরুন সর আকলষাচনষা, পরষামশ্য দষান এবং ব্শতিিে েথ্ সশয়ষার েরষার সমস্ত উপযাকয় সেযাপনীয়েযা 
ও বিশ্বযাসক�যাে্েযাকে সম্যান সদওয়যা িয়।

সনষােসমহূ: 
 y বনবচিে েরুন স�ন েরগুবল সযািকিেনীন স্যান িযা অকপক্যার অঞ্চকলর সরকে স্টেভযাকি আলযাদযা েরযা রযাকে।
 y �বদ আলযাদযা েকরর ি্িস্যা নযা েরযা �যায়, েযািকল েৃবরিম-প্রযাচীর বনমকিযাকরর েরযা বিকিচনযা েরুন অরিযা েমপকক্ এেটি পদকি যার 
ি্িস্যা েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� এেটি ের্ সশয়যার েরযার সপ্রযাকটযােল স�ন েঠন েরযা িয় �যাকে ্েকির সরকে পবররিযান পযাওয়যা েযাউকে েযাকদর 
েটনযা িযারিংিযার িলকে নযা িয়, �যার �কল েযাকদর আকরযা অসুবি্যার সমু্খীন িকে িয়; এিিং েযার সেযাপনীয়েযা িেযায় রযাখযার 
সি ি্িস্যা বনবচিে েরযা িয়।

 y সেযাকনযা ি্বতির সুস্েযা উন্নীে েরযায় অিদযান রযাখযার েন্ দরেযাবর নয় এমন সেযাকনযা ের্ সিংরিি েরকিন নযা।
 y সশয়যার েরযা আশ্রয়, সশৌচযােযার, পবরষ্যার েরযার স্যান ইে্যাবদকে মবিলযা ও পুরুেকদর সেযাপনীয়েযার বনয়মগুকলযা বনকয় েরযা িলনু।
 y পযাটিকি শন সদওয়যাল, দরেযা এিিং েযালযার পকক্ সওয়যাল েরুন িযা সসগুবল লযােযান।

 y শনযাতিেররক�যাে্ ের্ ভযাে েকর সনকিন নযা (স�মন, সেকসর সকঙ্গ সম্পশে্য ে সেষাকনষা নষাম, ঠিেষানষা, িযা চযাবরবরিে তিবশটে্ �যা সরকে 
েযাউকে শনযাতি েরযা স�কে পযাকর, ইে্যাবদ) �বদ নযা সুবি্যা প্রযাপে েযা েরযার সম্বে সদন

সনষােসমহূ: 
 y ের্ সিংরিি এিিং ি্িিযার েরযার সম্বের অনকুরযা্ েরকল, এটি বনবচিে েরুন স� প্রযাপেকে সি পবরকেিযাগুবল স্টেভযাকি 
েযানযাকনযা িকয়কে এিিং েযার সুস্টে সম্বে সদওয়যার ক্মেযা রকয়কে (উদযািররস্বরূপ, বশশুরযা িযা সিযা্শবতির অক্মেযা�ুতি 
ি্বতিরযা সমূ্পরকিরূকপ নযা িকু� িযা সম্বে সদওয়যার ক্মেযা েযািযাই সম্বে বদকে পযাকর)।

 y বনবচিে েকর স� েকর্র সঞ্চয় বনরযাপদভযাকি েরযা িকয়কে এিিং ইকভকন্ ের্গুবল সুরবক্ে েরযা, সরযাকনযা অরিযা ধ্িংস েরযার 
েন্ সম্যাি্ েটনযার পবরেল্পনযাগুবল সঠিে স্যাকন আকে,সসই স্যান অিশ্ই খযাবল েরযা িকয়কে৷

 y বনবচিে েকর স� সেিলমযারি স�যাে্ মনস্তযাব্বিে েমমীরযা সবিিংসেযা সরকে সিকঁচ আসযা ি্বতিকদর অভ্রকিনযা েকর এিিং পরযামশকি সদওয়যার 
েযাে েকর, বিকশেে �খন বশশু এিিং/অরিযা বেবিবভ-র েীবিে সদস্কদর সযাকর েযাে েরযা িয়৷

সনষােসমহূ: 
 y বশশুকদর সযাকর েযাে েরযার সময় প্রবশবক্ে বশশু সমরকিনেযারীরযা / েযাউবসিলরগুবল েমকিচযারীকদর উপর বনভকি র েকর িযা �যারযা 
সিকেই উকলেখ েরকে পযাকরন।

 y বনবচিে েরুন স� বেবিবভ সরকে পবররিযান পযাওয়যা ি্বতিিেকিকে উপকদশ বদকে ও সিযায়েযা েরযার েন্ বিকশেভযাকি প্রবশবক্ে 
েমমীিকৃন্দর েযাকে িযা অন্ পবরকেিযা প্রদযানেযারীকদর েযাকে সিকেই পযাঠযাকনযার বিেকয় ওই েমমী সকচেন। 

 y বনবচিে েকর স� একক্করি বিবভন্ন েমমী (পুরুে, মবিলযা, সিংখ্যালেু সেযাষ্ীর সদস্) রযাকে �যাকদর বলঙ্গ এিিং সযািংসৃ্কবেে সিংকিদনশীলেযা 
সম্পকেকি  িযাকে-েলকম ্যাররযা আকে৷

 y �বদ এনএ�আই িযা পুরস্কযারগুবল সকচেনেযা িযািযাকনযার সসশকনর সময় বিেরর েরযা িয়, বনবচিে েরুন স� আইকটমগুবলর মলূ্ স�ন 
সুবি্যাকভযােীকদর েন্ উকত্তেনযা সৃবটে নযা েকর িযা �ঁুবে নযা িযািযায় (উদযািররস্বরূপ পুরস্কযারগুবলর েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ সঠলযাকঠবল এিিং 
হুকিযাহুবি, ইকভকন্র পকর পুরস্কযার চুবর, ইে্যাবদ)। মবিলযা, িয়স্ক িযা িযাচ্যাকদর মকেযা অবনরযাপদ সেযাষ্ীগুকলযার প্রবে বিকশে মকনযাক�যাে বদন।

সনষােসমহূ: 
 y �বদ দযাবম উপিযারগুবল বিেরর েরযা িয়, েযািকল এগুবল সলযাকের সচযাকখর সরকে দকূর িযাবিকে সডবলভযাবর েরযার েরযা ভযািনু৷
 y এনএ�আই গুবল সঠিে আেযাকরর বেনযা বনবচিে েকর �যাকে মবিলযা, বশশু, প্রিীর ি্বতি এিিং অক্ম ি্বতিরযা েযাকদর িিন 
েরকে পযাকর৷

 y বিকশে চযাবিদযা�ুতি েনকেযাষ্ী, স�মন, েভকি িেী নযারী, বশশু, সেযাট বশশু সি এেে বপেযা/মযােযা, িদৃ্, অসুস্, প্রবেিধেী ও প্রযাবন্তে 
েনকেযাষ্ীর মক্্ িণ্কনর সেৌশল তেবর েরুন

 অথ্যবহ অ্ষাকসেস 

 y শনশচিে েরুন সর ব্শতিবি্য রখন প্রেৃেই পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকেন ঠিে সসই সমকয়ই সসগুবল প্রদযান েরযা িকছি।

সনষােসমহূ: 
 y েযাকের েন্যার িযাইকর পবরকেিযা প্রদযাকনর েরযা বিকিচনযা েরুন (স�মন, সেন্দবিন্দগুুবল মযার�ৎ েযাে েরযা অরিযা রযাকে/
সতিযািযাকন্ত পবরকেিযা সদওয়যা)। উদযািররস্বরূপ, �বদ সেযান বনিধেীেরর সেযাল 9:00 টযা সরকে বিকেল 17:00 টযা প�কিন্ত েযা�কিের 
রযাকে েযািকল বিকেল 17:01 এ আসযা ি্বতিিকেকির সুরক্যা বনবচিে েরকে েী ি্িস্যা আকে? এই প্রবক্রয়যায় বে িয়স এিিং বলকঙ্গর 
বিেয়গুবল বিকিবচে িয়? েমমীরযা �যাকে েযাকদর সময়সূবচ এিিং ে্যাকলন্ডযাকরর মক্্ প্র্যার রিযািেকদর অ্যাকক্সস েরকে পযাকর 
সসইেন্ েমমীকদর েন্ এেটি নমনীয় সময়সূবচ েঠন েরুন।

 y েরুরী সুরক্যা পবরকেিযায় েী 24/7 অ্যাকক্সস আকে? (স�মন, বচবেৎসযা পবরচ�কিযা)
 y সুবি্যা প্রযাপেকদর পবরকেিযায় প্রকিকশর েন্ সমযািযাইল প্র�ুবতি ি্িিযাকরর েরযা বিকিচনযা েরুন।
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 y শনশচিে েরুন সর নষারী ও সমকয়রষা সরন পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন

সনষােসমহূ: 
 y সিবশরভযাে সক্করি মবিলযা ও িযাবলেযাকদর সেিলমযারি েযাকদর বলকঙ্গর েযারকর পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার সীমযািদ্ রযােযার েরযা 
বিকিচনযা েরুন। সরযাসবর মবিলযা ও সমকয়কদর সযাকর এিিং পৃরে ভযাকি পুরুে ও সেকলকদর সযাকর েরযা িকল েযারযা েী েযােীয় 
িযা্যার সমু্খীন িকছি েযা সিযা�যার সচটেযা েরুন। মবিলযা/সমকয়কদর সযাকর েরযা িলযার সময় স� সুরক্যা সম্পবেকি ে বিকিচনযা েরুন। 
সম বলকঙ্গর েমমী আকে। এেযা মবিলযা ও সমকয়কদর প্রকিশযাব্েযার বনবচিে েরকে েবমউবনটির প্র্যানকদর সযাকর েযাে েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� চলষাকফরষা েরকে অসশুবধষা হয় এমন প্রশেবন্ী (সরমন, শষারীশরে প্রশেবন্ী, িয়স্ক ি্বতি, শ�্যাশযায়ী 
ি্বতি) ি্বতিিেকি স�ন পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন 

সনষােসমহূ: 
 y অ্যাকক্সকসর পরগুবল মসৃর েরুন এিিং হুইলকচয়যার অ্যাকক্সকসর েন্ র ্�যাম্পগুবল �রযা�র েরুন৷ বিবভন্ন শযারীবরে 
প্রবেিধেেেযার েরযা বিকিচনযা েরুন। বিবভন্ন হুইলকচয়যাকর বিবভন্ন পবরমযাকর স্যাকনর প্রকয়যােন িকে পযাকর। েৃবরিম অঙ্গ-
প্রে্ঙ্গ রযােকল েযা এমনবে স্বল্প দরূত্বকেও েঠিন েকর সেযাকল। শযারীবরে অক্মেযা রযােযা সলযােকদর সযাকর েযাকদর পকক্ সেযান 
সমযা্যানটি সিকচকয় ভযাল েযাে েরকি সস বনকয় েরযা িলনু।

 y স� সি ি্বতি পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযারকিন নযা, েযাঁকদর েকন্ বিকশে ি্িস্যা সুবনবচিে েরুন �যাকে েযারযা সসগুবল 
সপকে পযাকরন (স�মন, সমযািযাইকলর মযা্্কম পরযামশকি সদওয়যা, েকর েকর বেকয় েরযা িলযা)।

 y প্রবেিধেী ি্বতিকদর েন্ সুরক্যার সমস্যাগুবল আকরযা িযািযাকনযা স�কে পযাকর েযা স্বীেযার েরুন। প্রবেিধেী এিিং সমকয়বশশুকদর 
মক্্ েভকি িেী মবিলযাকদর উচ্মযারিযার GBVর �ঁুবে রকয়কে।

 y শযারীবরে অক্মেযা রযােযা ি্বতিকদর সযাকর েযাে েরযা এেটি স্যানীয় সস্বছিযাকসিী সিংস্যার সযাকর দলিদ্ িকয় েযাে েরুন এিিং 
সিযাম েযাউকসিবলিং ও পবরকেিযাগুকলযার েন্ ি্বতিকদর চযাবলে েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� চলযাক�রযা েরকে অসশুবধষা হয় নষা এমন প্রশেবন্ী (স�মন, অধে, েযাকন েম সশযাকনন, সিযা্ শবতি সনই) ি্বতিিেকি 
স�ন পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন

সনষােসমহূ: 
 y উভয় সমৌবখে এিিং বলবখে আেযাকর সসিযা সম্পকেকি  ের্ প্রদযান। সবচরি উপস্যাপনযা এিিং ি্যাখ্যা তেবরর েরযা বিকিচনযা েরুন 
(স�মন, পবরকেিযায় সপ্ররকরর পর)

 y বনবচিে েরুন স� বেভযাকি �রযা�র সেযাপনীয়েযা ও অিবিে সম্ে বনবচিে েরযা �যায় েযা সি সিযা্শবতিিীন ি্বতিিেকিকে 
পবরকেিযা প্রদযান েরযার েন্ েমমীিনৃ্দ প্রবশবক্ে। স্যানীয় এনবেওগুবলর ইবেমক্্ বেেু বেেু প্র�ুবতিেে জ্যান আকে৷

 y প্রবেিধেী ি্বতিকদর েন্ সুরক্যার সমস্যাগুবল আকরযা িযািযাকনযা স�কে পযাকর েযা স্বীেযার েরুন। প্রবেিধেী এিিং সমকয়বশশুকদর 
মক্্ েভকি িেী মবিলযাকদর উচ্মযারিযার GBVর �ঁুবে রকয়কে।

 y শনশচিে েরুন সর সলসশবয়ষান, সি, বষাই-সসসুেয়ষাল, ট্ষান্সকজন্ডষার, এবং ইন্টষারকসসে ব্শতিবি্য (এলবেবিটিআই) স�ন 
পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন

সনষােসমহূ: 
 y েমমীকদরকে সলসবিয়যান, সে, উভেযামী, রেযাসিকেন্ডযার, ও উভবলঙ্গ (LGBTI) ি্বতিকদর েমকিসূবচর েযা�কিেলযাপ ও পবরকেিযায় 
অন্তভুকি বতির বিেকয় আকলযাচনযায় বনকয়যাবেে েরুন। এলবেবিটিআই ি্বতিিেকি বনয়বমেভযাকি সিযায়েযা সরকে িবিসৃ্কে িকছি, 
েযারর েযারযা প্রযায়ই বিশ্বযাস েকর েযারযা েযাকদর পবরচকয়র েন্ সিযায়েযা প্রে্যাখ্যান েরকি৷ �বদও, অকনে সদকশর অন্যান্ 
স� সিংখ্যালেু সেযাষ্ীরযা তিেকম্র স্বীেযার িযা উকপবক্ে, েযাকদর মে, এলবেবিআইটি ি্বতিিকেকির সরযাসবর আক্রমর এিিং 
সবিিংসেযা এমনবে সদকশর আইকনর মযা্্কম বনরিকির �ঁুবে সরকে �যায়। এ েযােীয় মকনযাভযাি সিযায়েযা দযাকনর েমমীকদর মক্্ 
ি্যাপে। সি সময়, বনরযাপত্তযাকে অরিযাব্েযার সদওয়যা এিিং সেযাকনযা ি্বতিকে আরও সিবশ �ঁুবের মক্্ স�কল নযা সদওয়যা েরুবর 
(উদযািররস্বরূপ, LGBTI ি্বতিকদর পবরকেিযাগুবলকে প্রকিকশ সিযায়েযা েরযা েরুবর, বেন্তু েযাকদর সুস্টে সম্বে েযািযা েযাকদর 
বলঙ্গ পবরচয় প্রেযাশ নযা েকর।) 

 y বনবচিে েরুন স� নশথপরে নষা থষােষার েন্ সেউ স�ন পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরযা সরকে িবঞ্চে নযা িন।

সনষােসমহূ: 
 y নবরপকরির অভযাি স� পবরকেিযা ও উপবস্বেকে প্রকিশযাব্েযারকে ক্বেরিস্ত েরকে পযাকর েযা বিকিচনযা েরুন। উদযািররস্বরূপ, 
পযাবেস্তযাকন নবরপরি েযািযা সেযাকনযা বপেযামযােযার খযাদ্ িণ্কন প্রকিশযাব্েযার সনই এিিং েযারযা েযাকদর সন্তযানকদর সু্ককল পযাঠযাকনযার 
পবরিকেকি  েযাে েরকে পযাঠযায়

 y সিবশরভযাে প্রযাবন্তে েনকেযাষ্ীরই অ্ীনস্ত-বশবক্ে িযা অবশবক্ে, েযাই সু্ককল সযাটিকি ব�কেট সনই। এই শিংসযায়নগুবল অে্যািশ্ে 
বেনযা েযা বিকিচনযা েরুন, �যাকে সসগুবল পবরকেিযা সরকে অপ্রকয়যােনীয় িকল িযাদ পকি নযা �যায়।

 y সুবি্যা প্রযাপেকদর নবরপরি সপকে সিযায়েযা েরকে অরিযা েযা েকর এমন সেযাকনযা সিংেঠকনর েযাকে পযাঠযাকে িকি। 
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 y বনবচিে েরুন সর সবশনশফশসয়ষাশর ি্বতিিেকি েযাকদর অব্েযার, এিিং বেভযাকি েষা দষাশব েরষা রষাকব সস সম্পকেকি  েযাকনন (স�মন, 
আপনযার পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরযা)।

সনষােসমহূ: 
 y মলূ্যায়কনর বদে সরকে, অব্েযার এিিং পবরকেিযাগুবল সম্পকেকি  সেেকি েযার অভযাি বনয়বমেভযাকি বচবনিে েরযা িয়৷
 y অব্েযারগুকলযা সম্পকেকি  সকচেনেযা প�কিযাতি পবরমযাকর সমস্ত সিবনব�বশয়যাবরর েযাকে সিযা্েম্ ভযােযায়, বিকশেে আশ্রয় সেকন্দ 
�যারযা নেুন একসকে েযাকদর সরিরযাি েরযা উবচে।

 y মদু্রর উপেরর তেবরর সময় স্বযাক্রেযার স্তকরর েরযা বিকিচনযা েরুন। মবুদ্রে উপযাদযানগুকলযার স্বযাক্রেযার স্তরগুকলযা 
বিকিচনযা েরকে িকি (স�মন পযাকঠ্র পবরিকেকি  বপকক্টযারিযাকমর ি্িিযার)। অব্েযার ও পবরকেিযা সম্পকেকি  সকচেনেযার অভযাি 
বনয়বমেভযাকি মলূ্যায়কনর সক্করি এেটি ি্ি্যান বচবনিে েকর৷

 y অ্ষাকসেস এিিং তিেম্ মবনটর েরযা।

সনষােসমহূ: 
 y প্রেল্প বনকদকিশেগুবলকে (স�মন, পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রযােযা ি্বতির সিংখ্যা) িয়স, বলঙ্গ ও অিস্যান িযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর 
বভবত্তকে বিভতি েরযা বনবচিে েরুন (স�মন, প্রবেিধেী ি্বতিরযা, দযাবরদ্র্, ভযােযা, েযাবেেে সিংখ্যালেুের)।

 y স�খযাকন সম্যাি্ সরেন সুরক্যা েবমটি এিিং সুবি্যাকভযােী একক্সস বনরীক্র
 y বনবচিে েকর পবরকেিযাগুবল সিকরকে সিবশ অসিযায়কদর েযাকে �যাকছি৷

দষায়বদ্ধেষা, অংশরিহে ও ক্মেষায়ন

 y িস্তকক্কপর সক্করে ক্মেষার পশরবে্য নশীলেষা বচবনিে েরুন। সিংখ্যালেু সেযাষ্ীগুবল বে এিিং সে দিুকিল িযা প্রযাবন্তে? েযাকদর বে 
আপনযাকদর সদওয়যা পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রকয়কে? 

সনষােসমহূ: 
 y GBV এিিং বশশু সুরক্যা সযাি-ক্যাস্যার সি সুরক্যার ক্যাস্যার/ সুরক্যা েমমীকদর সকঙ্গ িস্তকক্কপর এলযােযায় ক্মেযার ভযারসযাম্ 
সম্পকেকি  পরযামশকি েরুন।   

 y বনরীক্করর েযা�কিক্রমগুবল অিবিে েরযার েন্ এই ের্টি ি্িিযার েরুন এিিং অ্যাকক্সস িযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর বিরুকদ্ তিেকম্র 
সেযানও িযা্যা বচবনিে েরুন।

 y প্রবেিধেী ি্বতিকদর সযাকর েযাে েরষার জন্ স্যানীয় েেৃকি পক্ এিিং অসযামবরে সমযাকে েযাউকে বচবনিে েরুন। েযাকদর ভূবমেযা 
শবতিশযালী ও সমরকিন েরুন এিিং েযাকদর সরকে বশখুন।

সনষােসমহূ: 
 y চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদর বচবনিে েরকে ও েযাকদর েমকিসূবচর সিযায়েযায় অন্তভুকি তি েরকে বিকশেযাবয়ে 
সিংস্যার সকঙ্গ সিক�যাবেেযা েরুন। সিবশরভযাে সদশগুবলকে ইবেমক্্ই েযােীয় অরিযা স্যানীয় এনবেও আকে �যারযা অসিযায় 
সেযাষ্ীগুবলকে পবরকেিযা বদকয় রযাকে৷ এই এেই এলযােযায় েযাে নযাও িকে পযাকর, েকি েমমীকদর প্রবশক্র এিিং সেসগুকলযার 
সর�যাকরকসির েন্ এেটি মলূ্িযান সম্পদ িকে পযাকর।

 y এেই এলযােযায় েমকিরে েমমীরযা িবুনয়যাদী েযা�কিেলযাকপর েন্ চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদরকে চলযাক�রযা েরকে 
সযািযা�্ েরকে পযাকরন।

 y আন্তেকি যাবেে এনবেওগুবল এই সমস্যাগুবল বনকয় েযাে েকর �যার অন্তভুকি তি ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশযানযাল এিিং সিকল্পে

 y বেবভবভ এিিং চষাইল্ড সপ্রষাকেেশন সষাব-ক্ষাস্ষারগুশল সহ সুরক্যার ক্যাস্যাকরর সযাকর সুরক্যা সম্পবেকি ে উকদ্কের েরযা প্রবেকিদন 
েরুন এিিং ভযাে েরুন। অন্যান্ অ্যাক্টররযা সিযায়েযা সরিরযাি েরকে সক্ম িকে পযাকর।

সনষােসমহূ: 
 y লঙ্ঘকনর সেসগুবলকে দ্রুে এিিং এলযােযার মক্্ প্রবেবষ্ে প্রমযার েযাকের পদ্বে অন�ুযায়ী পযাঠযাকে িকি।

 y �খন সরুক্ষার চযাবিদযা বচবনিেেরর েরযা িকি এিিং প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযা িকি েখন সমযাকের সমস্ত স্তর এিিং বশশুকদর সযাকর আকলযাচনযা 
েরযার বিেয়টি বনবচিে েকর৷ 

সনষােসমহূ: 
 y বিবভন্ন মযানদডে িস্তকক্কপর এলযােযায় ক্মেযার ভযারসযাম্কে প্রভযাবিে েরকে পযাকর। স�মন, বেেু বেেু েযায়েযাকে আরকি-
সযামযাবেে সেযাষ্ীকদর (উদযািররস্বরূপ, েযাবেেে িযা আবরকিে সিংখ্যালেু) সকঙ্গ েরযা িলযা েরুরী। সমস্ত পবরবস্বেকে, সিযায়েযার 
অিস্যান, বডেযাইন এিিং প্ররযালীর েন্ এেেকনর মবিলযা, পুরুে, সেকল, সমকয়, িয়ঃকেষ্্, প্রবেিধেেেযা সকমে ি্বতিকদর 
প্রকয়যােন ও অনরুবতি সিযা�যার েন্ েযাকদর সিযাইকে অন্তভুকি তি েরযা উবচে৷

 y বিবভন্ন সেযাষ্ীর সুরক্যার চযাবিদযার সকঙ্গ েবিে রযােযার ও েযা বিকিচনযার পকরও সদস্কদরকে সম্যাি্ সমযা্যান বচবনিেেরকর 
অন্তভুকি তি েরযা েরুবর। প্রযাসবঙ্গে এিিং সম্যাি্ভযাকি আরও মেিবুে তেবর েন্ অবেবরতিভযাকি এটি সিবনব�বসয়যারীর 
ভযািনযার আস্যা এিিং আত্ম-সম্যান তেবর েরকি৷
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 y বিবভন্ন সম্প্রদষাকয়র গ্রুকপর শনরষাপতিষা পশরচষালনষার সেৌশলগুশল খঁুকজ সবর েরুন। এখযাকন সুবি্যা প্রযাপেরযা বে বনকেকদর 
বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা �ঁুবের মক্্ স�লকে? �ে শীঘ্র সম্ি অিশ্ই �ঁুবে স্বীেৃে িকে িকি এিিং সলযােকদর সনবেিযাচে প্রভযাি িকে পযাকর 
এমন বেেু সেৌশল অনেুরর অিলম্বন েরযা এিযাকে িযা �ঁুবে হ্যাস েরকে সযািযা�্ েরকে অিশ্ই িস্তকক্প বনকে িকি। স�খযাকন সম্ি 
সসখযাকনই স্ব-সুরক্যার ক্মেযার প্রচযার ও সমরকিন।

সনষােসমহূ: 
 y এেটি আইবডবপ ে্যাকম্প, বিিযাকির পর নবরপকরির পুননকিিীেরর েরযা আিশ্ে৷ সদবর িওয়যার �কল সিবনব�বশয়যাবরগুকলযা 
খযািযাকরর সরশন পযাওয়যা রযাবমকয় সদয় �যার �কল েযাকদর সপকরন্রযা েযাকদর িযাচ্যাকদর েযাকে পযাঠযায়। ে্যাকম্পর েমমীরযা নবরপরি 
িযাকে পযাওয়যা অিব্ অস্যায়ীভযাকি খযাদ্ িণ্ন চযাবলকয় স�কে িন্ন সিংস্যার েযাকে স�লভযাকি প্রচযার েকরন।

 y �বদ সুরক্যা েবমটি প্রবেবষ্ে িয়, েযািকল সমযাকের সমস্ত স্তকরর অরকিপূরকি প্রবেবনব্ত্বকে উৎসষাশহে েরুন এবং সেল সদস্কদর 
মলূক্যাকের নীবের সুরক্যা এ প্রবশক্র সদওয়যার ি্িস্যা েরুন।

সনষােসমহূ: 
 y সুরক্যা েবমটির সদস্রযা িবিষ্রর এিিং তিেম্ সম্পেমীে সমস্যা বচবনিে েরযার সক্করি মখু্ ভূবমেযা রিির েরকে পযাকর৷
 y এটি সযািলীল িওয়যার েন্ আিশ্ে এিিং সবক্রয়ভযাকি প্রবেবনব্ত্ব/অিংশরিিরকে বনকয়যাে েকর েযারর েনসিংখ্যার বেেু অিংশ 
মকন েরকে পযাকর েযাকদর সেযান িলযার এিিং অিংশরিির েরযার অব্েযার সনই এমনবে েখনও �খন েযাকদর েন্ সযািংসৃ্কবে 
বনয়ম ও প্রযান্তীেরকরর খযাবেকর দরেযা উমেতুি েরযা িয়৷

 y পরষামশ্য ও অশভকরষািগুকলষার জন্ অ্যাকক্সসক�যাে্, সিে অনু্ যািনক�যাে্ উপযায় সসট আপ েরুন

সনষােসমহূ: 
 y ্কর সনকিন নযা স� এেটি সখযালযা দরেযা নীবেই �করটে। বনবচিে েকর স� অবভক�যাে েমযা সদওয়যার অন্ সম্যািনযাও আকে 
স�কক্করি প্রেল্প েমমীর েযাকে বনকেকদর প্রেযাশ েরযার েন্ সিবনব�বসয়যাবরর প্রকয়যােন িয় নযা৷

 y সিংকশযা্নমলূে ি্িস্যারিির েযা�কিের েরযা �যাকি/প্রকয়যােন বেনযা েযা বনবিকিকশকে সমস্ত অবভক�যাকের উত্তর বদন
 y স্যা� পুরুেকদর এিিং মবিলযাকদর উভয় সকঙ্গ প্রবক্রয়যা এিিং এটি বশশুকদর েন্ অ্যাকক্সস েরযা িয় েযা বনবচিে।
 y �যাকে সলযাকেরযা েযানকে পযাকর এটি েীভযাকি প্রবক্রয়যাটি েযাে েকর সসই লকক্্ সকচেনেযা িযািযাকনযার সসশন সিংেঠিে েরুন।
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WASH েম্যসশূচ
সরুক্ষা মলূ স্ষাকে আনয়কনর জন্ টিপস 
সিংস্করর 1 (সম 2014)

এই সনযাটটির বিেয়িস্তু প্র্যানে বনম্নবলবখে উৎসগুকলযা সরকে েৃিীে িয়:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর (WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

এই সনযাটটি GPC সুরক্যা মলূ্যারযার প্রবশক্র অিংশ বিসযাকি ি্িহৃে িকে সিযা�যাকনযা িয়। এটি বেনটি বিভযাকে বিভতি, �যা মলূক্যাকের সুরক্যার 
চযারটি প্র্যান উপযাদযানকে প্রবেবনব্ত্ব েকর৷ বিেয়িস্তু সযামবরিে িওয়যার প্রকয়যােন সনই, বেন্তু মযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা 
নীবের এেীেরর বনবচিে েরযার েন্ মখু্ পদকক্প রিিকরর উদযািররগুবল উপস্যাপন েকর।

�বদও প্রবেটি িবরকিে েযাে সেযাটযা িযাস্তিযায়ন েকুি বিকিচনযা েরযা উবচে, েকি েরুবর অিস্যায় িযা প্রেল্প চকক্রর মলূ্যায়ন/প্রেকল্পর নেশযা 
তেবরর সময়েযাকলর মক্্ বিকশেভযাকি বিকিচনযা েরযার মকেযা েকয়েটি বিকশে েযােেমকি রকয়কে। এই বনম্নবলবখে প্রেীে-সেযাড সকঙ্গ 
িযাইলযাইট েরযা িয়:

 y েরুবর অিস্যা 
 y মলূ্যায়ন ও প্রেকল্পর নেশযার প�কিযায় 

বেেু বক্রয়যােলযাপ প্রেৃবেেে ভযাকি সিংকিদনশীল িকে পযাকর। এই েটনযাগুবলকে, এেেন সুরক্যা বিকশেকজ্র েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ সুপযাবরশ 
েরযা িকছি৷ এটি বনম্নবলবখে বচকনির সযাকর িযাইলযাইট েরযা িয়:  

শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শে েরষা এ়িষান

 y শনশচিে েরুন স� ইএইচ সুবি্যাগুবলর অিস্যান ও �যারিযাপর স�ন প্রেৃে িযা সম্যাি্ হুমবে স�মন অে্যাচযার; বিকশে েকর বলঙ্গ-বভবত্তে 
অে্যাচযার (বেবিবভ), এিিং সশস্ত্র গ্রুকপর আক্রমকরর আশঙ্কযা িযা হুমবে সরকে অকনে দকূর িয়।  

সনষােসমহূ: 
 y পযায়খযানযার েযাকে আকলযা লযােযাকনযার েরযা বিকিচনযা েরুন, বিকশে েকর সসগুবল সম্প্রদযায় বিকশকের িকল িযা িযাবির সরকে দকূর 
িকল। �বদ আকলযার ি্িস্যা সম্ি নযা িয়, েকি প্রবেটি পবরিযাকরর েন্ টচকি  প্রদযাকনর মে বিেল্পগুবল বিকিচনযা েরুন। সেযাকনযা 
ি্বতিকে মলূ্িযান সম্পদ সি �ঁুবের মক্্ নযা স�লকে সেেকি েযা অিলম্বন েরুন।

 y সম্যাি্ অপরযা্ীকদর েযােযােযাবে সেযাকনযা সুবি্যা স্যাপন েরকিন নযা। N.B. পুবলশ ও সশস্ত্র িযাবিনীকে প্রযায়শই লঙ্ঘনেযারী 
বিসযাকি সদখকে পযাওয়যা �যায়। েযারযা পুনরযায় বনবচিে েরযার অনভূুবে সরিরযাি েকর বেনযা িযা প্রসঙ্গ সক্করি এখকনযা ভয় 
রকয়কে বেনযা েযার উপর বনভকি র েকর। েবমউবনটি ও সম্যাি্ সিবনব�বশয়যাবরগুকলযার সযাকর েযাকদর পেন্দ সম্বকধে পরযামশকি 
েরযা গুরুত্বপূরকি।

 y অিস্যান িদলযাকনযা, সঙ্গী রযােযা (স�মন, দলিদ্ িকয় েল বনকয় আসযা, েল েবমটি তেবর, ইে্যাবদ।) সি এইসি ভীবেপ্রদশকিন 
েমযাকনযার/বনয়ন্ত্রকরর/সমযােযাবিলযা েরযার উপযাকয়র েরযা বিকিচনযা েরুন

 y প্রকয়যােন িকল �রযা�র পুবলবশ ি্িস্যা েরুন (উদযািররস্বরূপ, েল প�কিকিক্ে)

 y ঢযাল ুপরগুবল �রযা�র েরযা, EH সুবি্যায় সিিযা সদওয়যার মে পবরেযাঠযাকমযােে অিলম্বন সনওয়ষা হয় রষাকে সমস্ ব্শতি এিিং সেযাষ্ী 
সুবি্যাগুবল সুরবক্েভযাকি এিিং সম্যাকনর সযাকর সুবি্যাগুবলকে অ্যাকক্সস েরকে পযাকর এিিং ি্িিযার েরকে পযাকর৷ আকলযাচনযা সেযাষ্ীগুবল 
এিিং প�কিকিক্রগুবল সনযাতি / আকলযাচনযা েরযার েন্ এটি ি্িিযার েরুন এিিং সম্প্রদযায়কে সমযা্যানগুবল বনকয় আসকে িলনু।

 y সশৌচষািষাকরর শিজষাইন অিশ্ই সসটির ি্িিযারেযারীকদর সুরক্যা ও সম্যান রক্যা েরকি৷  
সনষােসমহূ: 

 y �বদ সেযাকনযা ি্বতি সশৌচযােযার ি্িিযার েরকে বনরযাপদ িযা সম্যাবনে সিযা্ েকরন নযা, েযািকল বেবন অন্রি স�কে পযাকরন, 
বিকশেে বনকেকদর উমেতুি েকর িযা অন্কদর অন্কদর ক্বে েকর।

 y সশৌচযােযারগুকলযা পৃরে ও “পুরুে” ও “মবিলযা” সলকিল�ুতি।
 y বশশুকদর েন্ সসৌচযােযাকরর নেশযা অ্যােযাউন্ রযােযা বনবচিে েরুন (স�মন, েকেকি র মযাপ বশশুকদর েন্ �ঁুবের েযারর িকে পযাকর)
 y সেযাপনীয়েযার েযারকর সশৌচযােযার এিিং শযাওয়যার বভের সরকে িধে েকর রযাখযাই িযাঞ্ছনীয়৷ সুবি্যা প্রযাপেকদর সকঙ্গ েযারযা েী 
পেন্দ েরকিন েযা আকলযাচনযা েরুন। উদযািরর: এেটি সদকশর বশশুরযা প্ররযােে েিযাকনযা লে ি্িিযার েরকে অবনছিেু বেল, 
েরযা েযাকদর বিেল্প ্যারনযাও বেল (স�মন, েযাঠ ও সপকরে)।
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 y EH সশুবধষাগুশলর নেশষায় ি্িিযারেযারীকদর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযার সিংরক্র েরযা আিশ্ে।  
সনষােসমহূ: 

 y সিযাইকে বনরযাপদ ম্যানয়ুযাল বসবলিং বনবচিে েরকে বিকশে েকর বশশুকদর, েভকি িেী মবিলযাকদর এিিং প্রবেিধেী ি্বতিকদর সেযার 
েকর উত্যাবপসিযাইকে বনরযাপদ ম্যানয়ুযাল বসবলিং বনবচিে েরকে বিকশে েকর বশশুকদর, েভকি িেী মবিলযাকদর এিিং প্রবেিধেী 
ি্বতিকদর সেযার েকর উত্যাবপে লে্যাট�মকি এিিং ঢযাল।ে লে্যাট�মকি এিিং ঢযাল। 

 y বিবভন্ন সেযাষ্ীর সকঙ্গ পযায়খযানযা/স্যান সেকন্দর নেশযা আকলযাচনযা েরুন - বশশু এিিং প্রবেিধেী ি্বতি সি - এিিং প্রকয়যােকন 
েযাকদর বনবদকিটে চযাবিদযা বমটযাকনযার েন্ নেশযাটি খযাপ খযাইকয় বনন। এেটি বশক্যামলূে েমকিসূবচকে, েমমীরযা েযানে স� বশশুকদর 
সশৌচযােযাকরর প্রকয়যােন িকে পযাকর৷ েযারযা বশশুকদর সযাকর েরযা িকলন বন, �যারযা পকর খুকঁে পযাওয়যা �যায় েেকি  আেযার বনকয় ভয় 
বেল। বশশুরযা ক্রমযােে পযায়খযানযার িযাইকর মলে্যাে েকর রযাকে, �যা স্বযাস্্বিব্র এে ্রকরর সমস্যা তেবর েকর।

 y সেকল এিিং সমকয়কদর েন্ আলযাদযা সশৌচযােযার ও স্যান েরযার সুবি্যা বনবচিে েরুন। েযারযা স্টেভযাকি বচবরিে �কমকি বচবনিে 
েরযা আকে বেনযা বনবচিে েকর এিিং সম্প্রদযাকয়র সযাকর েযাে েকর এটি বনবচিে েরযার েন্ স� েযারযা বনবদকিটে েরযা বলঙ্গ অন�ুযায়ী 
ি্িহৃে িকছি৷

 y শবকবচনষা েরুন সর, মশহলষা ও শশশুকদর জল সংরিহ েরকে আসষার সম্ষাবনষা সবকচকয় সবশশ এবং েষাকদর বনকেকদর 
সেবরে্যান পূরকি েরযার পযালযা আসযার েন্ েণ্যার পর েণ্যা সরযাকদর মক্্ অকপক্যা েরকে িকে পযাকর। সম্ি িকল বনরযাপদ এিিং 
েযাদ�ুতি অকপক্যার েযায়েযা তেবর েরুন।

 y েকলর উৎসগুকলযাকে বভি সীমযািদ্ েরকে েল সিংরিকির সময়সীমযা বস্র েরুন, বশফ্ট অনসুযাকর সিংরিি েরুন।
 y বশশুকদর সেবরে্যান িিন েরযা উবচে নয়। �বদও, েযাকদর এটি েরকে িযা্্ েরযা িকি ্কর বনকয়, বনবচিে েরুন স� 
সেবরে্যানগুবল এে িি নযা িয় স� �যার েন্ আেযাে লযােকে পযাকর।

 y ি্বতিকদর বেজ্যাসযা েরুন স� �খন েযারযা েল সখযালযা/পযাম্প চযালযাকনযা পেন্দ েরকে েখন েল সিংরিি েরকে সেমন লযাকে। 
স্বেন্ত্র ি্বতিকদর বিবভন্ন েযাকের সময়সূচী সনযাতি েরযা; নযারী ও সমকয়বশশু, �যারযা সযা্যাররে েল সিংরিযািে, বনবদকিটে সময় �খন 
েযারযা ি্স্ত খযািযার তেবরর সময় রযাকে।

 y বনবচিে েরুন স� সশৌচযােযার/শযাওয়যাকরর বডেযাইকনর বিেকয় আপবন বিবভন্ন গ্রুকপর সযাকর আকলযাচনযা েকরকেন এিিং প্রকয়যােন 
িকল, েযাকদর বনবদকিটে প্রকয়যােনীয়েযা পূরকরর েন্ সসই বডেযাইন অন�ুযায়ী তেবর েকরকেন। বনম্নবলবখে আকলযাচনযার বিেয় 
অন্তভুকি তি: সেযাপনীয়েযা (বনবচিে েরুন স� ‘সদওয়যালগুকলযা’ প�কিযাতি/বনরযাপদ েভযার সরিরযাি েরকে), অক্মেযা রযােযা ি্বতিরযা 
নূ্ নেম অবেবরতি সযািযা�্ েযািযাই িযা সি পবরকেিযাগুকলযা অ্যাকক্সস েরকে পযারকে। সম্প্রদযাকয়র সকঙ্গ েযাকদর নেশযা সিংক্রযান্ত 
পেন্দগুবলর বিেকয় পরযামশকি েরুন। িমকিযার এেটি ে্যাকম্প, মবিলযারযা সেযাপনীয়েযার েন্ লে েরযা দরেযার পবরিকেকি  সদওয়যাল 
বনমকিযাকরর অনকুরযা্ েকরবেল, েযাকদর মকন িকয়বেল লযাঞ্ছনযার পবরবস্বে তেবর িকে পযাকর৷ অন্ এেযাব্ে সসটিিংকস, বিকশেে 
সিবনব�বসয়যারীকদর দরেযাগুবল লে েরযার েন্ অনকুরযা্ েরযা িয়৷

 y সমকয়কদর ঋেুচকক্রর েন্ স্বযাস্্বিব্ অন�ুযায়ী প্রকয়যােনীয়েযাগুবল আকে সরকে বন ক্িযারর েরুন এিিং স্বেন্ত্র্ প্রকয়যােনীয়েযা 
�ুতি এেেন সমকয় িযা গ্রুপকে �রযা�র উপেরর প্রদযান েরুন। স্বযাস্্সম্ে উপেররগুবল সরকে সরিযাই পযাওয়যার সেৌশলগুবল 
অন্তভুকি তি েরুন৷

 y বিেযাবিে সম্প্রদযায়গুবলর েন্ ইএইচ সুবি্যা স্যাপন েরযা িকল, সম্প্রদষায়শভশতিে উকতিজনষা এ়িষাকে েষাকদর সকঙ্গ এবং 
আকয়ষাজে সম্প্রদষায়গুশল সকঙ্গ ইএইচ এর আবশশ্েেষা শনকয় পরষামশ্য েরুন। বনবচিে েকর স� এমন সেযান উকত্তেনযা অরিযা 
অসমেযা রযােকিনযা �যার �কল এেটি সেযাষ্ী অপর সেযাষ্ীর প্রবে সবিিংসেযা এিিং িয়রযাবনর েযারর িকি৷ 

সনষােসমহূ: 
 y েল এিিং/অরিযা স্বযাস্্ি্িস্যার সুবি্যাগুবলকে পক্পযােপূরকি প্রকিশযাব্েযার সম্প্রদযাকয়র মক্্ ও অন্যান্ পযাশ্বকিিেমী/স্যানীয় 
সম্প্রদযাকয়র সকঙ্গ চযাপযা উকত্তেনযা িযা দ্ন্দ্ব তেবর েরকে বেনযা েযা মলূ্যায়ন েরুন।

 y ে্যাম্প সসটিিংকস, স্যানীয় সম্প্রদযায়গুবলকেও এেইভযাকি পবরকেিযা প্রদযান েরযা িয়৷
 y উদযািরর: এেটি েমকিসূবচকে, আকয়যােে সম্প্রদযাকয়র সযাকর রযােযা আইবডবপ সদর েন্ এেটি একেবসি সশৌচযােযার তেবর েকর 
সদয়৷ এেিযার সশৌচযালয় তেবর িকল সিযাস্ েবমউবনটি IDPগুকলযাকে সশৌচযালয় অ্যাকক্সকস িযা্যা বদকয়কে। 

 y সযা�যাইকয়র রযাসযায়বনে বনরযাপকদ সংরক্ে েরষা শনশচিে েরুন (স�মন, EH সুবি্যা সযা�যাইকয়র েন্) 

সনষােসমহূ: 
 y বশশু ও বেকশযার-বেকশযারীরযা রযাসযায়বনকের বিেকয় – বিকশে েকর, েল বিকশযা্কনর ট্যািকলটকে – ে্যাবন্ড িযা প্রবেকে্ে িকল 
ভুল েরকে পযাকর। �রযা�র সঞ্চয়স্যাকনর সযাকর �রযা�র সকচেনেযা উত্যাপন অনপু�ুতি ি্িিযারকে প্রবেকরযা্ েরকে পযাকর।

অথ্যবহ অ্ষাকসেস

 y বনবচিে েরুন সর জলধষারষা ও সশৌচযােযার স�ন সেকল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন। 
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সনষােসমহূ: 

 y সমযাকের সসই সি নমনুযা প্রবেবনব্র (স�মন, পুরুে, মবিলযা, িযাবলেযা, িযালে, িদৃ্, েযাবেেে সেযাষ্ীগুবল, প্রবেিধেী ি্বতি) সকঙ্গ 
আকলযাচনযা েরুন �যাকদর আমযাকদর প্রদত্ত পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রযােকে পযাকর। দরূত্ব েমযাকে অিস্যান উপক�যােী েকর বনন 
এিিং সিকচকয় দিুকিল/প্রযাবন্তে মযানেুও �যাকে প্রকিশযাব্েযার পযায় েযা বনবচিে েরুন।

 y মবিলযা ও বশশুকদর স� েল সিংরিি েরকে আসযার সম্যািনযা সিকচকয় সিবশ েযা বিকিচনযা েকর েযাকদর সকঙ্গ সরযাসবর েযাকদর 
অিস্যাকনর ও সসই অিস্যাকন �যােযায়যাকের পকরর বনরযাপত্তযা সম্পকেকি  েরযা িলনু।

 y বনবচিে েরুন স� চলষাকফরষা েরকে অসশুবধষা হয় এমন প্রশেবন্ী (সরমন, শষারীশরে প্রশেবন্ী, িয়স্ক ি্বতি, শ�্যাশযায়ী 
ি্বতি) ি্বতিিেকি স�ন পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন  

সনষােসমহূ: 
 y অ্যাকক্সকসর পরগুবল মসৃর েরুন এিিং হুইলকচয়যার অ্যাকক্সকসর েন্ র ্�যাম্পগুবল �রযা�র েরুন৷ বিবভন্ন শযারীবরে 
প্রবেিধেেেযার েরযা বিকিচনযা েরুন। িযাকে প্যাকডল েরযা হুইলকচয়যারগুবলর সিবশ েযায়েযা প্রকয়যােন। েৃবরিম অঙ্গ-প্রে্ঙ্গ 
রযােকল েযা এমনবে স্বল্প দরূত্বকেও েঠিন েকর সেযাকল। শযারীবরে অক্মেযা রযােযা সলযােকদর সযাকর েযাকদর পকক্ সেযান 
সমযা্যানটি সিকচকয় ভযাল েযাে েরকি সস বনকয় েরযা িলনু।

 y প্রবেিধেী ি্বতিকদর েন্ সশৌচযােযাকর ি্যাকন্ডলিযার এিিং অপসযাররক�যাে্ আসন স্যাপন েরুন৷ বচরযাচবরে অনশুীলকনর পকক্ 
উপক�যােী নযা িকল স্যায়ী আসনগুকলযা অপসযাবরে িযা অি্িহৃে িওয়যার �ঁুবে।

 y শ�্যাশযায়ী সরযােীকদর েন্ সিড প্যান সরিরযাি েরুন।
 y �বদ সেউ পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে নযা পযাকর, েকি বনবচিে েরুন স� েযাকদর েল একন সদওয়যার বিকশে ি্িস্যা েরযা 
িকয়কে। একক্করি ্যাররযা েরযা উবচে নয় স� িধুে ও পবরিযারিেকি এটি েরকি, েযারর এর �লস্বরূপ বশশুকদর সেযাি েকর ভযাবর 
ে্যাবরে্যান িিন েরযাকনযা িকে পযাকর৷ ডযার�যাকর, েম-সবক্রয় ি্বতিকদর েন্ প্রবে সতিযাকি এেিযার েল িিন েকর সদওয়যার 
েন্ ডবঙ্ক েযাটকি গুবল ভযািযা েরযা িকয়বেল৷

 y বনবচিে েরুন স� সবশনশফশসয়ষাশর ি্বতিিেকি েযাকদর বনরযাপদ পযানীয় েকলর অব্েযার, এিিং সেযারযায়/বেভযাকি েযা পযাওয়যা �যাকি সস 
সম্পকেকি  েযাকনন। 

সনষােসমহূ: 
 y অব্েযারগুকলযা সম্পকেকি  সকচেনেযা প�কিযাতি পবরমযাকর সমস্ত সিবনব�বশয়যাবরর েযাকে সিযা্েম্ ভযােযায়, বিকশেে আশ্রয় সেকন্দ 
�যারযা নেুন একসকে েযাকদর সরিরযাি েরযা উবচে।

 y মবুদ্রে উপযাদযানগুকলযার স্বযাক্রেযার স্তরগুকলযা বিকিচনযা েরকে িকি (স�মন পযাকঠ্র পবরিকেকি  বপকক্টযারিযাম িযা সমৌবখে 
েবমউবনকেশকনর ি্িিযার)। অব্েযার ও পবরকেিযা সম্পকেকি  সকচেনেযার অভযাি বনয়বমেভযাকি মলূ্যায়কনর সক্করি এেটি 
ি্ি্যান বচবনিে েকর৷

 y েরুবর অিস্যা নয় এমন পবরকিকশ েল পবরকেিযা প্রদযাকন সরেযাবর-সিসরেযাবর অিংশীদযাবর পন্যার েরযা বিকিচনযা েরুন, েযারর 
েযাকে বনরযাপদ েল প্রদযান ও েযা রক্রযাকিক্র েরযা বনবচিে েরকে ি্বতি ও সম্প্রদযাকয়র দযাবয়কত্বর েুল্ �করটে পবরমযাকর েকলর 
অব্েযার বনবচিে েরযা �যাকি

 y অ্যাকক্সস, তবষম্, এবং সেষাকনষা পবরকেিযা বভন্ন পকর চযাবলে িকছি বেনযা েযা মবনটর েরুন।

সনষােসমহূ: 
 y প্রেল্প বনকদকিশেগুবলকে (স�মন, পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রযােযা ি্বতির সিংখ্যা) িয়স, বলঙ্গ ও অিস্যান িযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর 
বভবত্তকে বিভতি েরযা বনবচিে েরুন (স�মন, প্রবেিধেী ি্বতিরযা, দযাবরদ্র্, ভযােযা, েযাবেেে সিংখ্যালেুের)। 

 y বিদ্মযান েনসিংখ্যার সডটযার সকঙ্গ ি্িিযাকরর সিংখ্যার েুলনযা েরুন। সেযালক�যাে সরকে আপবন িলকে পযাকরন স� সেযান 
সেযাষ্ীর প্রশযাব্েযার সনই।

 y স�খযাকন সম্যাি্ EH েবমটি এিিং সুবি্যাকভযােী সরেন এটি েরকে। েবমটিগুবল নেশযাগুবল প্রবেিধেী-িযাধেি িওয়যা বনবচিে 
েরকে ঠিেযাদযারকদর সকঙ্গও েযাে েরকে পযাকর। 

 y বনবচিে েকর সিকরকে সিবশ অসিযায়কদর েযাকে পবরকেিযাগুবল �যাকছি৷ 

 y িস্তকক্কপর সক্করি ক্মেষার পশরবে্য নশীলেষা েী েযা বচবনিে েরুন। েল সম্পদ অ্যাকক্সস সে আকে? সে বসদ্যান্ত রিির এিিং েল 
সম্পকদর উপর প্রভযাি প্রভযাবিে েরযার ক্মেযা আকে?

সনষােসমহূ: 
 y GBV এিিং বশশু সুরক্যা সযাি-ক্যাস্যার সি সুরক্যার ক্যাস্যার/ সুরক্যা েমমীকদর সকঙ্গ িস্তকক্কপর এলযােযায় ক্মেযার ভযারসযাম্ 
সম্পকেকি  পরযামশকি েরুন।   

 y সম্প্রদযাকয়র সদস্কদর সকঙ্গ েযারযা ক্মেযার ভযারসযাম্কে স�ভযাকি সদখকে এিিং েযাকদর দবৃটেকে েীভযাকি ন্যা�্েযা অেকি ন েরযা 
�যাকি সসবিেকয় পরযামশকি েরুন।

 y বনরীক্করর েযা�কিক্রমগুবল অিবিে েরযার েন্ এই ের্টি ি্িিযার েরুন এিিং অ্যাকক্সস িযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর বিরুকদ্ তিেকম্র 
সেযানও িযা্যা বচবনিে েরুন। EH স�বসবলটিগুকলযা বন ক্িযারর েরযার সময় এটি বিকিচনযা েরুন।
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সংস্ষান ন  : g শবভষাকির সচেশলস্
দষায়বদ্ধেষা, অংশরিহে ও ক্মেষায়ন

 y আকস্ত চলষাকফরষা েকরন বষা প্রশেবন্ী ব্শতিকদর সযাকর েষাজ েরষার জন্ স্ষানীয় েেৃ্য পক্ এবং নযােবরে সমযাকের মক্্ 
বিকশেজ্ েযাউকে বচবনিে েরুন। েযাকদর ভূবমেযা শবতিশযালী ও সমরকিন েরুন এিিং েীভযাকি পবরকেিযা বিেররটির উন্নবে েরকে িয় 
সস সম্পকেকি  েযাকদর অবভজ্েযা সরকে বশখুন।

সনষােসমহূ: 
 y চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদর বচবনিে েরকে ও েযাকদর েমকিসূবচর সিযায়েযায় অন্তভুকি তি েরকে বিকশেযাবয়ে 
সিংস্যার সকঙ্গ সিক�যাবেেযা েরুন। সিবশরভযাে সদশগুবলকে ইবেমক্্ই েযােীয় অরিযা স্যানীয় এনবেও আকে �যারযা অসিযায় 
সেযাষ্ীগুবলকে পবরকেিযা বদকয় রযাকে৷ এই এেই এলযােযায় েযাে নযাও িকে পযাকর, েকি েমমীকদর প্রবশক্র এিিং সেসগুকলযার 
সর�যাকরকসির েন্ এেটি মলূ্িযান সম্পদ িকে পযাকর।

 y এেই এলযােযায় েমকিরে েমমীরযা িবুনয়যাদী েযা�কিেলযাকপর েন্ চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদরকে চলযাক�রযা 
েরকে সযািযা�্ েরকে পযাকরন।

 y ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশযানযাল এিিং সিল্পএে সি উকলেখক�যাে্ আন্তেকি যাবেে সস্বছিযাকসিী সিংস্যাগুবল এই সমস্যাগুবল বনকয় 
েযাে েরকে।

 y EH সুবি্যাগুবলর পবরচযালনযার েবমটিকে বিকশে চযাবিদযা�ুতি ি্বতিকদর অন্তভুকি বতি বনবচিে েরুন।

 y সব্যসষাধষারকের স্ষান, সু্কল ও স্ষাস্্কেক্রেরওEH পবরকেিযা রযােযা বনবচিে েরকে স্যানীয় েেৃকি পক্ ও সসইসকঙ্গ বশক্যা এিিং স্বযাস্্ 
সক্করির সকঙ্গ সিক�যাবেেযা েরুন।

 y এেটি এলযােযা েযািযার আকে, বনবচিে েরুন স� EH সুবি্যার রক্রযাকিক্করর দষাশয়ত্বপ্রষাপ্ত েমমীরযা এিিং ি্িস্যা স�ন ঠিে রযাকে।

সনষােসমহূ: 
 y এটি স্যানীয় েেৃকি পক্ এিিং সম্যাি্ সরিরযািেযারীর সযাকর সমন্বয় সযা্ন েরকি, েকি এগুবল স্যাপনযার (স�মন ইএইচ েবমটি) 
েঠন েরযার েন্ সম্প্রদযাকয়র ক্মেযার উপর স�যােযাস েরযা উবচে। 

 y সু্কলগুবলকে, েযারি পবরকিশ েবমটিগুবল (student environment committees) ইএইচ সুবি্যাগুবলর স্বযাস্্বিব্ পবরদশকিন 
েরযার েন্ দযায়িদ্ রযােকে পযাকর এিিং রক্রযাকিক্করর েন্ দযাবয়ত্বপ্রযাতি ি্বতিকদর েযাকে বরকপযাটকি  েকর৷ 

 y সু্ককলর স্বযাস্্ / পবরকিশেে ক্যাি / েবমটির েযা�কিেলযাপ পবরচযালনযার েন্ সু্ককলর পৃষ্কপযােেকে বচবনিে েরুন।

 y বেবভবভ এিিং চষাইল্ড সপ্রষাকেেশন সষাব-ক্ষাস্ষারগুশল সহ সুরক্যার ক্যাস্যাকরর সযাকর সুরক্যা সম্পবেকি ে উকদ্কের েরযা প্রবেকিদন 
েরুন এিিং ভযাে েরুন। অন্যান্ অ্যাক্টররযা সিযায়েযা সরিরযাি েরকে সক্ম িকে পযাকর। 

সনষােসমহূ: 
 y লঙ্ঘকনর সেসগুবলকে দ্রুে এিিং এলযােযার মক্্ প্রবেবষ্ে প্রমযার েযাকের পদ্বে অন�ুযায়ী পযাঠযাকে িকি। 
 y সেযানটি লঙ্ঘন িয় সস সম্পকেকি  েবমউবনটিগুকলযাকে সিংকিদনশীল েরুন।

 y পরযামশকি ও অশভকরষািগুকলষার জন্ অ্ষাকসেসকরষাি্, সহজ অনধুষাবনকরষাি্ উপযায় সসট আপ েরুন 

সনষােসমহূ: 
 y ্কর সনকিন নযা স� এেটি সখযালযা দরেযা নীবেই �করটে। বনবচিে েকর স� অবভক�যাে েমযা সদওয়যার অন্ সম্যািনযাও 
আকে স�কক্করি প্রেল্প েমমীর েযাকে বনকেকদর প্রেযাশ েরযার েন্ সিবনব�বসয়যাবরর প্রকয়যােন িয় নযা৷

 y সিংকশযা্নমলূে ি্িস্যারিির েযা�কিের েরযা �যাকি/প্রকয়যােন বেনযা েযা বনবিকিকশকে সমস্ত অবভক�যাকের উত্তর বদন।
 y স্যা� পুরুেকদর এিিং মবিলযাকদর উভয় সকঙ্গ প্রবক্রয়যা এিিং এটি বশশুকদর েন্ অ্যাকক্সস েরযা িয় েযা বনবচিে।
 y �যাকে সলযাকেরযা েযানকে পযাকর এটি েীভযাকি েযাে েকর সসই লকক্্ সকচেনেযা িযািযাকনযার সসশন সিংেঠিে েরুন।
 y বিভ্রযাবন্ত েমযাকে অন্যান্ সক্করির সকঙ্গ (স�মন, সুরক্যা) এেটি স�ৌর অবভক�যাে পদ্বের েরযা বিকিচনযা েরুন।

 y ইএইচ প্রকয়ষাজনীয়েষা বচবনিেেরর েরযার সময় এিিং প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযার সময় সমযাকের সমস্ত স্তর এিিং বশশুকদর সযাকর আকলযাচনযা 
েরযার বিেয়টি বনবচিে েরুন৷ 

সনষােসমহূ: 
 y বিবভন্ন মযানদডে ক্মেযার ভযারসযাম্কে প্রভযাবিে েরকে পযাকর। স�মন, বেেু বেেু েযায়েযাকে আরকি-সযামযাবেে সেযাষ্ীকদর 
(উদযািররস্বরূপ, েযাবেেে িযা আবরকিে সিংখ্যালেু) সকঙ্গ েরযা িলযা েরুরী। সমস্ত পবরবস্বেকে, EH সিযায়েযার অিস্যান, 
বডেযাইন এিিং প্ররযালীর েন্ এেেকনর মবিলযা, পুরুে, সেকল, সমকয়, িয়ঃকেষ্্, প্রবেিধেেেযা সকমে ি্বতিকদর প্রকয়যােন 
ও অনরুবতি সিযা�যার েন্ েযাকদর সিযাইকে অন্তভুকি তি েরযা উবচে৷ 

 y সমযাকের সমস্ত স্তকর EH প্রকয়যােনীয়েযার বিকিচনযা েরযাই �করটে নয়৷ সমযা্যানগুবল সনযাতি েরকে এগুকলযাকে েবিে রযােকে 
িকি। প্রযাসবঙ্গে এিিং সম্যাি্ভযাকি আরও মেিবুে তেবর েন্ অবেবরতিভযাকি এটি সিবনব�বসয়যারীর ভযািনযার আস্যা এিিং 
আত্ম-সম্যান তেবর েরকি৷ উদযািরর: এেটি বশক্যামলূে েমকিসূবচকে, েমমীরযা েযানে স� বশশুকদর সশৌচযােযাকরর প্রকয়যােন 
িকে পযাকর৷ েযারযা বশশুকদর সযাকর েরযা িকলন বন, �যারযা পকর খুকঁে পযাওয়যা �যায় েেকি  আেযার বনকয় ভয় বেল। বশশুরযা ক্রমযােে 
পযায়খযানযার িযাইকর মলে্যাে েকর রযাকে, �যা স্বযাস্্বিব্র এে ্রকরর সমস্যা তেবর েকর।
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 y বনরযাপত্তযা পশরচষালনষার সেৌশলগুশল খুকঁে িযার েরুন। েযাটবে রযােকল মযানেু সেযারযায় েল আনকে �যান? মযানেু সেযারযায় সশৌচযােযাকর 
�যায়? েযারযা বে বনকেকদর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা �ঁুবের মক্্ স�লকে? �ে শীঘ্র সম্ি অিশ্ই �ঁুবে স্বীেৃে িকে িকি এিিং সলযােকদর 
সনবেিযাচে বেেু অনেুরকরর সেৌশল এিযাকে সযািযা�্ েরকে অিশ্ই িস্তকক্প বনকে িকি।  

সনষােসমহূ: 
 y �বদ েকলর অভযাি িয়, েযািকল বে নযারীরযা েকলর েন্ �ঁুবে বনকয় দীেকি দরূত্ব অবেক্রম েকরন? অনেুঙ্গ িযা েল িণ্কনর 
েরযা ভযািনু।

 y চযাররভূবম ও েকলর সধেযাকন সদশযান্তকর েমকনর সময় বে মবিলযা ও বশশুকদর বপেকন স�কল সরকখ �যাওয়যা িকেযা? �বদ েযাই িয়, 
েযািকল েযাকদর সযামলযাকনযার পদ্বে বে?

 y স্যানীয় চচকি যার সরকে সশখযার েরযা বিকিচনযা েরুন। বেেু বনবদকিটে স্যানীয় েযােপযালযা �ুটন্ত েকলর সকঙ্গ �ুতি িকয় পবর্যাির মযা্্ম 
তেবর েরকে পযাকর (স�মন, মবনকিঙ্গযা িীে)। বিকশে েকর িযাস্তুচু্ে সম্প্রদযায়গুবল নযা েযানকে পযাকর স� এই প্রকেৌশলগুবল েীভযাকি 
েকলর েযাটবে রযােযার সময় েলিযাবিে সরযাে প্রশবমে েরকে সযািযা�্ েরকে পযাকর।

 y বনবচিে েরুন স� ইএইচ েবমটিগুবল সমযাকের সিকিস্তকরর প্রবেবনব্ (স�মন, বলঙ্গ, িয়স, েযাবে, আরকি-সমযাে গ্রুপ, ইে্যাবদ) 
এিিং সসইসযাকর গ্রুকপর প্রবেটি সদস্ মলূক্যাকের সুরক্যা নীবেগুবলকে প্রবশবক্ে। 

সনষােসমহূ: 
 y েযারযা িবিষৃ্ে, তিেম্ সম্পবেকি ে বিেয়গুবল সনযাতি েরকে এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা পযালন েরকে পযাকর।
 y সেযাকনযাভযাকি সম্ি িকল েল েবমটিকে দ্কন্দ্বর 'শযাবন্তপূরকি' সমযা্যাকনর বনকদকি বশেযা প্রদযান েরুন (স�মন, লযাইন পবরচযালনযা 
েরযা ইে্যাবদ)

 y েখনও েখনও এটি ঐবেি্েেভযাকি েরযা িলকে নযা স� গ্রুপ সরকে অরকিপূরকি অিংশরিির বনবচিে েরযার েন্ সবক্রয় িকে 
প্রকয়যােনীয়।

 y সিংখ্যালেু সেযাষ্ীর আওয়যাে স�ন ইএইচ সুবি্যায় পবরচযাবলে সমস্ত সম্প্রদযাকয় প্রবেবনব্ত্ব েকর েযা বনবচিে েরুন৷
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CCCM েম্যসশূচ
সরুক্ষা মলূ স্ষাকে আনয়কনর জন্ টিপস
সিংস্করর 1 (সম 2014)

এই সনযাটটির বিেয়িস্তু প্র্যানে বনম্নবলবখে উৎসগুকলযা সরকে েৃিীে িয়:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)

 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর (WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)

 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)

 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি
এই সনযাটটি বেনটি বিভযাকে ভযাে েরযা িকয়কে, �যা সপ্রযাকটেশন মযাইব্রেবমিং এর চযারটি মলূ উপযাদযানগুবলকে প্রবেবনব্ত্ব েকর। বিেয়িস্তু 
সযামবরিে িওয়যার প্রকয়যােন সনই, বেন্তু মযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা নীবের এেীেরর বনবচিে েরযার েন্ মখু্ পদকক্প রিিকরর 
উদযািররগুবল উপস্যাপন েকর।

�বদও প্রবেটি িবরকিে েযাে সেযাটযা িযাস্তিযায়ন েকুি বিকিচনযা েরযা উবচে, েকি েরুবর অিস্যায় িযা প্রেল্প চকক্রর মলূ্যায়ন/প্রেকল্পর নেশযা 
তেবরর সময়েযাকলর মক্্ বিকশেভযাকি বিকিচনযা েরযার মকেযা েকয়েটি বিকশে েযােেমকি রকয়কে। এই বনম্নবলবখে প্রেীে-সেযাড সকঙ্গ 
িযাইলযাইট েরযা িয়:

 y েরুবর অিস্যা 
 y মলূ্যায়ন ও প্রেকল্পর নেশযার প�কিযায় 

বেেু বক্রয়যােলযাপ প্রেৃবেেে ভযাকি সিংকিদনশীল িকে পযাকর। এই েটনযাগুবলকে, এেেন সুরক্যা বিকশেকজ্র েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ সুপযাবরশ 
েরযা িকছি৷ এটি বনম্নবলবখে বচকনির সযাকর িযাইলযাইট েরযা িয়: 

শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শে েরষা এ়িষান

 y বশবির ও বশবিকরর মকেযা পবরকিশগুবলকে সীমযাকন্তর সরকে ও সিংেকেকির রেন্লযাইন সরকে দরূকত্বর মযান পূরর েরযা বনবচিে েরুন। ল্যান্ডমযাইন, 
�ুকদ্র বিকফিযারকের অিকশে (ERW), এিিং প্রযােৃবেে বিপবত্তর সকঙ্গ �ুতি বনরযাপত্তযার �ঁুবের েরযা বিকিচনযা েরুন। �বদ িস্তকক্প েরযা 
অঞ্চলটি খবন অঞ্চল িয় িযা ইআরডবব্লউ দ্যারযা দবূেে িয়, েযািকল অনরুিি েকর মযাইন অ্যােশন ওয়যাবেকি িং গ্রুপ/সিংস্যাকে েযানযান।

 y সযাি্যাকন বিিংসযার �ঁুবে পরীক্যা েরুন, বিকশে েকর িযালেকদর, বশশুেন্যাকদর, পুরুেকদর এিিং মবিলযাকদর েযাকদর তদনবন্দন 
েযা�কিেলযাকপর মক্্ বলঙ্গবভবত্তে বিিংসযা (GBV), (স�মন, েল আনযা, িযােযাকর িযা সু্ককল �যাওয়যা, জ্যালযাবন েযাঠ সিংরিি িযা জ্যালযাবন বনকয় 
আসযা) এিিং প্রবেকরযা্মলূে ি্িস্যা ও সযািযা সদওয়যা বচবনিে েরকে েযাকদর ও সুরক্যা েমমীকদর সকঙ্গ েযাে েরুন।

 y বনবচিে েরুন স�ন েযা�কিের বনরযাপত্তযা ি্িস্যা িলিে রযাকে, বিকশে েকর রযাকরি, স�মন পুবলশ এিিং/অরিযা স�খযাকন সম্ি সম্প্রদযাকয়র 
ি্বতিিকেকির টিলদযারী, প�কিযাতি আকলযা িযা অন্যান্ বনরযাপত্তযা ি্িস্যা। বনয়বমেভযাকি এিিং বদকনর বিবভন্ন সময় (স�মন স্যাকনর েযায়েযা, 
সশৌচযােযার, বশশুকদর পেকন্দর স্যান, সু্কল এিিং সু্ককল �যাওয়যার রযাস্তযা, স্বযাস্্-সিংক্রযান্ত সুবি্যায়, েল সিংরিকির পকয়ন্ ইে্যাবদ) উচ্-
�ঁুবেসম্পন্ন এলযােযাগুবল মবনটর েরুন৷

 y স্যান বনিকিযাচন েরযার সময় েবমর স্যাির/আইনী ও প্ররযােে প্রকিশযাব্েযার সি বিদ্মযান স্ল এিিং সম্পবত্তর সময়যাদেযাকলর ি্িস্যা 
সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন। �বদ েবম িযা সম্পবত্ত ি্বতিেে মযাবলেযানযায় রযাকে, েযািকল অনকুমযাদন এিিং মযাবলেকদর সযাকর তি্ চুবতি 
সম্পযাদকনর েন্ সিংবলেটে মযাবলেকদর সযাকর পরযামশকি েরুন। প্র�ুবতিেে সিযায়েযার েন্, বনরযাপত্তযা ক্যাস্যাকরর মক্্ েমমীসদস্কদর 
গ্রুপ িযা আিযাসন, েবম ও সম্পবত্তর বিকশেজ্ েমমীকদর সযাকর স�যােযাক�যাে েরুন।

 y বিবভন্ন েযাবেেে, ্মমীয় িযা অন্ সেযাষ্ীগুবলর মক্্ বিদ্মযান উকত্তেনযা সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন এিিং ক্বেরিস্ত সম্প্রদযাকয়র মক্্েযার 
সযািংসৃ্কবেে প্ররযাগুবল বিকিচনযায় আননু। বনয়বমেভযাকি �বদ েযারযা প্রে্ক্ িযা পকরযাক্ভযাকি েযাকদর মলূ স্যান িযা স্যানযান্তকর ব�কর আসকে 
িযা্্ িয় েকি েযারযা লযাভিযানকদর সকঙ্গ নেরদযাবর এিিং আকলযাচনযা েকর, অরিযা �বদ েযারযা ে্যাম্প সেকি �যাওয়যার সরকে বিরে রযাকে।

অথ্যবহ অ্ষাকসেস 

 y েযাকদর িযাস্তিসম্ে অিস্যার (স�মন সিযাস্-পবরিযার, সমবটেেে সেন্দগুবল শহুকর িযা রিযামীর এলযােযায় স্বয়িংসমূ্পরকি, অরিযা স্বেঃফূিেকি  
সযাইটগুবল িযা পবরেবল্পে ে্যাকম্প রযােযা সক্বিও সুবনবদকিটেভযাকি সেল িযাস্তুচু্ে ি্বতিকদর আচরর েরুন।
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 y সিকিযাঙ্গীর বনিধেীেরর বসকস্ম সঠিে স্যাকন আকে বেনযা, মবিলযাকদর বনকেকদর নযাকম বনিধেীেরর েরযার েন্ সবক্রয় েরযার সক্করি 
এিিং বশশু-প্র্যান পবরিযারগুবলর েন্ সিংস্যাকনর সক্করি বনবচিে েকর৷ বনবচিে েরুন স� বনিধেীেরকরর উকদেশ্ �রযা�রভযাকি সেল 
গ্রুপকে েযানযাকনযা িকয়কে এিিং সডটযা সুরক্যার েযা�কিের পদ্বে প্রকয়যাে েরযা িকয়কে।

 y প্রবেিধেেেযা �ুতি (সিযা�যার অক্মেযা) এিিং বিকশে প্রকয়যােন �ুতি ি্বতি সি, সেকল স�ন ে্যাম্প/সযাইকটর সুবি্যা ও পবরকেিযা 
সম্পবেকি ে ের্ অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন েযা বনবচিে েরুন।

 y বনবচিে েরুন স�ন ে্যাম্প/সযাইকটর সসট-আপ ও পবরকেিযার বডেযাইন সি সশ্ররীর সিবনব�বসয়যাবররযা অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন। বশবির 
িযা েযা�কিস্কল চলমযান প�কিকিক্করর অিংশ বিকসকি ের্ সিংরিি েরকে বনয়বমে অকুস্ল-পরীক্যা েরুন – িয়স এিিং বলকঙ্গর বভবত্তকে 
ভযাে েকর – বিবভন্ন পবরকেিযা ও সিযায়েযা প্রদযানেযারীর সরকে।

 y বনবচিে েরুন স� পবরকেিযা প্রদযানেযারীের বিবভন্ন েযাবে, ্মকি, েযাবেয়েযা িযা সযামযাবেে গ্রুকপর প্রকয়যােনীয়েযা বিকিচনযা েকর এিিং 
বনবচিে েরুন স�ন েযাকদর পবরকেিযার গুরমযান এেইরেম িয়।

 y বনবচিে েরুন স� ে্যাকম্পর সেল ি্বতির স�ন েমকিসিংস্যাকনর সুবি্যায় সমযান অ্যাকক্সস রযাকে। বশবিকর েমকিরে সেল েমমীর সকঙ্গ 
েযাকের েন্ আবরকিে ক্বেপূরর সদওয়যা িকি বেনযা েযা বন ক্িযারর েরকে এিিং সম্ে পদ্বেকে সযামঞ্স্ বনবচিে েরকে পরযামশকি েরুন। 
ক্বেপূরর প্রদযান েরযা িকল, তিেম্ েযািযাই সেল ি্বতিকে সমযান অরকি প্রদযান েরযা বনবচিে েরুন।

দষায়বদ্ধেষা, অংশরিহে ও ক্মেষায়ন

 y এেটি উপ�ুতি প্রবেবক্রয়যা ও বনবদকিটে প্রকয়যােনীয়েযা সি ি্বতিকদর বিকশেীেৃে সিযায়েযা সরিরযাি েরকে সুরক্যা েমমীকদর সযাকর 
অিংশীদযাবরকত্ব সর�যারযাকলর বসকস্ম সসট আপ েরুন। ের্ ি্িস্যাপনযা সপ্ররকরর সডটযা সুরবক্ে েরযার িযাস্তিযায়কনর ি্িস্যাগুবলর 
উপর মযানগুবল প্রকয়যাে েরুন, অরকিযাৎ, বনবচিে েরুন স� সুরক্যায় বিকশেজ্ িস্তকক্কপর ি্বতিেে ের্ এিিং সুবি্যা প্রযাপেকদর 
েযাবলেযাগুবল স�ন সেযাপন রযাখযা িয় এিিং বনরযাপদভযাকি মেেু েরযা িয় �যাকে সসগুবলর অ�যাবচে ি্িিযার এিযাকনযা �যায়।

সনষােসমহূ: 
 y সর�যাকরল প্রবক্রয়যার েযাঠযাকমযা দঢ়ৃ নয়, বেন্তু এটি এেটি েবেশীল এিিং সিকিি্যাপী প্রবক্রয়যা �যার মক্্ এগুবল অন্তভুকি তি েরকে 
িকি: ে) বনবদকিটে চযাবিদযা�ুতি ি্বতি ও উত্তরেীিীকদর েযাকদর অব্েযাকরর প্রবে সম্যান সদবখকয় এিিং েযাকদর েীিনকে প্রভযাবিে 
েকর এমন বসদ্যান্ত রিিকরর ক্মেযা প্রদযান েকরও েীভযাকি েযাকদর বচবনিে েরকে ও েযাকদর সকঙ্গ উপ�ুতি আচরর েরকে িকি 
েযার বনকদকি বশেযা; খ) বনবদকিটে চযাবিদযা�ুতি ি্বতি ও উত্তরেীিীকদর বচবেৎসযােে, মনস্তযাবত্বে-সযামযাবেে ও আইবন েযাউকসিবলিং 
পবরকেিযা সি বিকশবেেৃে সুরক্যা ও সিযায়েযা প্রদযান েরকে স্যানীয় এিিং/অরিযা আন্তেকি যাবেে সিংস্যার েযাকে পযাঠযাকনযার 
এেটি সপ্রযাকটযােল িযা পর।

 y CCCM িস্তকক্পগুকলযা, সুবি্যাগুকলযা এিিং উৎখযাে িওয়যা সযাইটগুকলযাকে পবরকেিযার পযাশযাপবশ ভীবে, সেযার, বিিংসযা এিিং সিযায়েযা 
রিিরেযারী মবিলযা, সমকয়রযা, সেকলরযা এিিং পুরুেকদর স�ৌন সশযাের এিিং আপবত্তেনে আচরকরর অবভজ্েযার অবভক�যাে অনকুরযা্ 
ও অবভক�যাে রিির ও অনসুধেযান েরকে প্রবেবক্রয়যা ও অবভক�যাকের সেৌশল সসট আপ েরুন। সিংকশযা্নমলূে ি্িস্যারিির েযা�কিের 
েরযা �যাকি/প্রকয়যােন বেনযা েযা বনবিকিকশকে সমস্ত অবভক�যাকের উত্তর বদন।

সনষােসমহূ: 
 y মকন রযাখকিন: এেটি অবভক�যাে প্রবক্রয়যায় ে) এেটি প্রমযার অবভক�যাকের �মকি অন্তভুকি তি েরকে িকি; েকি বিন্যাস বনবিকিকশকে 
�যািেীয় অবভক�যাকের প�কিযাকলযাচনযা েরযা উবচে; খ) অবভক�যাে েমযা বদকে আসযা ি্বতিকদর বনকেকদরকে শনযাতি েরযার সুক�যাে 
বদকে িকি, স�খযাকন েযাকদর প্রবেকশযাক্র ভয় রকয়কে সসখযাকন েযাকদর নযামিীনেযার প্রবে সম্যান সদখযাকে িকি; ে) �যার সম্পকেকি  
অবভক�যাে েযানযাকনযা িকছি সসই ি্বতি েযািযা অন্ েযারুর মযা্্কম অবভক�যাে েমযা সদওয়যার সিংস্যান রযাখকে িকি; এিিং ে) 
েযা�কিের অনসুরকরর উপ�ুতি পদ্বে অন্তভুকি তি েরযা আিশ্ে। অবভক�যাকের উপযায়গুকলযাকে পুরুে এিিং মবিলযা উভয়ই রযােযা 
উবচে এিিং এটি বিকশে ভযাকি প্রকয়যােনীয়েযা রযােযা িযাচ্যা ও সলযােকদর েযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্ রযােযা উবচৎ।

 y বনবচিে েরুন স� ে্যাম্প/সযাইট পবরচযালে এিিং সমন্বয়েযারীের মযানবিেেযার আদশকি ও সিবনব�বসয়যাবরকদর অব্েযারকে সম্যান 
েযাবনকয় ও সসগুবল প্রবেপযালকনর অঙ্গীেযার েকর এেটি আচররবিব্কে স্বযাক্র েকরকেন। আচরকরর সেযাকডর সরেন ম্যাকনেযার এিিং 
সমন্বয়েযারী এিিং সেযাকড েযাকদর আনেুে্ বনরীক্র েকর। প্রকয়যােনীয়েযা সমকন চলযায় এেটি আচররবিব্ রযােযা সেল পবরকেিযা 
প্রদযানেযারীর বনিকিযাচকনর ম�কিযাদযািযাবন নযা েরযা এেটি বনরকিযায়ে।
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 y সুরক্যা সিংক্রযান্ত েমমীকদর সযাকর অিংশীদযাবরকত্ব, বনকয়যাবেে সেন্দ বিন্দগুুবল বচবনিে েরুন এিিং স�ৌন বনরিি এিিং বন�কিযােন সরযা্ 

(বপএসইএ)সম্পকেকি  ইউএন েমমী সদস্, সম্পবেকি ে ি্বতি ও অিংশীদযার দ্যারযা সকচেনেযা িযািযান৷ সিবনব�বশয়যাবরগুবলকে পবরকেিযা িযা 
রিির িযা স�বসবলটিগুকলযা অ্যাকক্সস েরযার বিবনমকয় পবরকেিযা বদকে িকি নযা সস সম্পকেকি  স্টে ের্ সরিরযাি েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� নযারী, পুরুে, সমকয় ও সেকলরযা েযাকদর অিস্যা, স�মন ে্যাম্প/সযাইকটর নীবে তেবর, পবরচযালনযা এিিং সযাইট িধে 
সিংক্রযান্ত বসদ্যাকন্ত সমূ্পরকি বিেবিে রযাকেন।

 y বিবভন্ন িয়স, বলঙ্গ, সিবনব�বসয়যাবরকদর বিবভন্ন গ্রুকপর অরকিপূরকি সিংলযাকপর েন্ �রযা�র ও দীেকিস্যায়ী পদ্বে েঠন েরুন। বসদ্যান্ত 
রিিকরর প্রবক্রয়যার মক্্ বনবদকিটে চযাবিদযার সযাকর ি্বতির দবৃটেভবঙ্গ অন্তভুকি তি েরযা, বশবির / সযাইট পবরচযালন েযাঠযাকমযার মক্্ স�যােযাল 
পকয়ন্ এিিং সুবি্যাকভযােী েবমটিসমিূকে মকনযানীে েরযা।

 y আশ্রয় প্রদযানেযারী েবমউবনটি এিিং বিেযাবিে সলযােকদর মক্্ সক্যাভ হ্যাস েরকে বনবচিে েরুন স� সযাইকটর স্যান ও পবরেল্পনযা 
পবরকেিযা সিংক্রযান্ত বসদ্যান্তগুবলকে স�ন স্যানীয় েেৃকি পক্ এিিং আশ্রয় প্রদযানেযারী সম্প্রদযায়গুবলকে েযানযাকনযা িয়, েযাকদর সযাকর পরযামশকি 
েরযা িয় এিিং েযাকদরকে স�ন বিেবিে েরযা িয়।

 y ক্বেরিস্ত ি্বতিকদর (স�মন বশশু, অক্মেযা সকমে ি্বতি এিিং প্রিীর ি্বতি)বনবদকিটে প্রকয়যােন সম্পকেকি  �রযা�র ের্ সিংরিি েরযার েন্ 
েযাকদর সমস্ত সশ্ররীকে মলূ্যায়কন অন্তভুকি তি েরুন৷

 y েযােীয়/স্যানীয় েেৃকি পক্ ও সস্েকিযার্যারকদর উপ�ুতি সিযায়েযা সরিরযাি েরুন সযাকর ক্মেযা েঠন ও বশবির ও বনষ্পবত্তর েন্ সুরক্যা 
ও সিযায়েযার সেৌশকলর সরেযারী মযাবলেযানযাকে উৎসযাবিে েরুন।
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স্ষাস্্ েম্যসশূচ

সরুক্ষা মলূ স্ষাকে আনয়কনর জন্ টিপস 
সিংস্করর 1 (সম 2014)

এই সনযাটটির বিেয়িস্তু প্র্যানে বনম্নবলবখে উৎসগুকলযা সরকে েৃিীে িয়:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর (WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

এই সনযাটটি বেনটি বিভযাকে ভযাে েরযা িকয়কে, �যা সপ্রযাকটেশন মযাইব্রেবমিং এর চযারটি মলূ উপযাদযানগুবলকে প্রবেবনব্ত্ব েকর। বিেয়িস্তু 
সযামবরিে িওয়যার প্রকয়যােন সনই, বেন্তু মযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা নীবের এেীেরর বনবচিে েরযার েন্ মখু্ পদকক্প রিিকরর 
উদযািররগুবল উপস্যাপন েকর।

�বদও প্রবেটি িবরকিে েযাে সেযাটযা িযাস্তিযায়ন েকুি বিকিচনযা েরযা উবচে, েকি েরুবর অিস্যায় িযা প্রেল্প চকক্রর মলূ্যায়ন/প্রেকল্পর নেশযা 
তেবরর সময়েযাকলর মক্্ বিকশেভযাকি বিকিচনযা েরযার মকেযা েকয়েটি বিকশে েযােেমকি রকয়কে। এই বনম্নবলবখে প্রেীে-সেযাড সকঙ্গ 
িযাইলযাইট েরযা িয়:

 y েরুবর অিস্যা 
 y মলূ্যায়ন ও প্রেকল্পর নেশযার প�কিযায় 

বেেু বক্রয়যােলযাপ প্রেৃবেেে ভযাকি সিংকিদনশীল িকে পযাকর। এই েটনযাগুবলকে, এেেন সুরক্যা বিকশেকজ্র েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ সুপযাবরশ 
েরযা িকছি৷ এটি বনম্নবলবখে বচকনির সযাকর িযাইলযাইট েরযা িয়: 

শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শে েরষা এ়িষান

 y বনবচিে েরুন স� শশক্ষা সেক্রের অিস্যান ও �যারিযাপর স�ন প্রেৃে িযা সম্যাি্ হুমবে স�মন অে্যাচযার; বিকশে েকর বলঙ্গ-বভবত্তে 
অে্যাচযার (বেবিবভ), এিিং সশস্ত্র গ্রুকপর আক্রমকরর আশঙ্কযা িযা হুমবে সরকে অকনে দকূর িয়। 

সনষােসমহূ: 
 y বক্বনেগুবলর মক্্ ও েযার আকশপযাকশ এমন এলযােযা সনযাতি েরুন �যা বিপকদর সম্যািনযা�ুতি িকে পযাকর স�মন অধেেযাকরর েেকি , 
স�যাকপর আকশপযাকশ, এিিং েযায়েযাগুবলর আকশপযাকশ আকলযা লযােযান িযা বনরযাপত্তযার ি্িস্যা েরুন।

 y স্বযাস্্কেন্দগুবলর েযাকে আকলযা লযােযাকনযার েরযা বিকিচনযা েরুন, বিকশে েকর আকলযা লযােযাকনযা সম্িপর নযা িকল প্রবেটি 
পবরিযারকে টচকি  প্রদযাকনর মকেযা বিেকল্পর েরযা বিকিচনযা েরুন। সেযাকনযা ি্বতিকে মলূ্িযান সম্পদ সি �ঁুবের মক্্ নযা স�লকে 
সেেকি েযা অিলম্বন েরুন

 y সম্যাি্ অপরযা্ীকদর েযােযােযাবে সেযাকনযা সুবি্যা স্যাপন েরকিন নযা। N.B. পুবলশ ও সশস্ত্র িযাবিনীকে প্রযায়শই লঙ্ঘনেযারী 
বিসযাকি সদখকে পযাওয়যা �যায়। েযারযা পুনরযায় বনবচিে েরযার অনভূুবে সরিরযাি েকর বেনযা িযা প্রসঙ্গ সক্করি এখকনযা ভয় 
রকয়কে বেনযা েযার উপর বনভকি র েকর। েবমউবনটি ও সম্যাি্ সিবনব�বশয়যাবরগুকলযার সযাকর েযাকদর পেন্দ সম্বকধে পরযামশকি 
েরযা গুরুত্বপূরকি।

 y প্রকয়যােন িকল �রযা�র পুবলবশ ি্িস্যা েরুন। 

 y ঢযাল ুপরগুবল রথষারথ েরষা, স্ষাস্্ সুবি্যায় সিিযা সদওয়যার মে পবরেযাঠযাকমযােে অিলম্বন সনওয়যা িয় �যাকে সমস্ত ি্বতি এিিং 
সেযাষ্ী সুবি্যাগুবল সুরবক্েভযাকি এিিং সম্যাকনর সযাকর সুবি্যাগুবলকে অ্যাকক্সস েরকে পযাকর এিিং ি্িিযার েরকে পযাকর৷ প্রকয়যােকন 
অবভক�যােন ্রন সনযাতি েরকে েবমউবনটিকে প্রবেিধেী ি্বতিকদর সযাকর সরযাসবর প�কিকিক্র এিিং আকলযাচনযা সেযাষ্ী ি্িিযার েরুন। 

 y বনবচিে েরুন স� স্বযাস্্ পবরকেিযা সরন সম্ষানজনে হয় এবং সষাংসৃ্কশেে ও ধমমীয় রীবেকে অন্তভুকি তি েকর। 

সনষােসমহূ: 
 y স্বযাস্্েমমী ও সরযােীর মক্্েযার ক্মেযার ভযারসযাকম্র েরযা বিকিচনযা েরুন। সরযােীর প্রবেবক্রয়যা, আচরর, এিিং েমমী ও 
প্রদত্তিযা সসিযার প্রবে এটি বেভযাকি স্বযাভযাবিে দবৃটেভঙ্গীকে প্রভযাবিে েরকে পযাকর? 

 y পৃরে অকপক্যা এলযােযার েরযা বিকিচনযা েরুন (পুরুে/মবিলযা)।
 y দক্েযা ও অবভজ্েযা রকয়কে এমন মবিলযা স্বযাস্্ েমমী সদস্কদর মবিলযাকদর বনকয় েযাে েরযার েন্ বনকয়যাে েরুন।
 y দক্েযা ও অবভজ্েযা রকয়কে এমন স্বযাস্্ েমমী সদস্কদর মবিলযা ও বশশুকদর বনকয় েযাে েরযার েন্ বনকয়যাে েরুন।
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 y বনবচিে েরুন স� আকলষাচনষা, পরষামশ্য দষান বষা ব্শতিিে েথ্ সশয়যার েরযার সমস্ত উপযাকয় সেযাপনীয়েযা ও বিশ্বযাসক�যাে্েযাকে 
সম্যান সদওয়যা িয়।

সনষােসমহূ: 
 y পরীক্যার েক্গুবল সিকিসযা্যারকরর স্যান িযা অকপক্যা েরযার েযায়েযা সরকে পৃরে রযাখযা বনবচিে েরুন। 
 y �বদ আলযাদযা েকরর ি্িস্যা নযা েরযা �যায়, েযািকল েৃবরিম-প্রযাচীর বনমকিযাকরর েরযা বিকিচনযা েরুন অরিযা েমপকক্ এেটি পদকি যার 
ি্িস্যা েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� এেটি ের্ সশয়যার েরযার সপ্রযাকটযােল স�ন েঠন েরযা িয় �যাকে বনরিি সরকে পবররিযান পযাওয়যা েযাউকে 
েযাকদর েটনযা িযারিংিযার িলকে নযা িয়, �যার �কল েযাকদর আকরযা অসুবি্যার সমু্খীন িকে িয়; এিিং েযার সেযাপনীয়েযা িেযায় 
রযাখযার সি ি্িস্যা বনবচিে েরযা িয়।

 y এমন সেযাকনযা ের্ সিংরিি েরকিন নযা �যা সেযাকনযা ি্বতির সুস্েযা উন্নীে েরযায় অিদযান রযাখযার েন্ দরেযাবর নয়।

 y শনযাতিেররক�যাে্ ের্ ভযাে েকর সনকবন নষা রশদ নষা সুবি্যা প্রযাপে েযা েরযার সম্বে সদন (স�মন, সেকসর সকঙ্গ সম্পবেকি ে সেযাকনযা 
নযাম, ঠিেযানযা, িযা চযাবরবরিে তিবশটে্ �যা সরকে েযাউকে শনযাতি েরযা স�কে পযাকর, ইে্যাবদ)। 

সনষােসমহূ: 
 y ের্ সিংরিি এিিং ি্িিযার েরযার সম্বের অনকুরযা্ েরকল, এটি স�ন সঠিেভযাকি েযানযাকনযা িয় েযা বনবচিে েরুন এিিং এটযা 
বনবচিে েরুন স� প্রযাপকের সম্বে প্রদযাকনর ক্মেযা রকয়কে। (উদযািররস্বরূপ, বশশুরযা িযা সিযা্শবতির অক্মেযা�ুতি ি্বতিরযা 
সমূ্পরকিরূকপ নযা িকু� িযা সম্বে সদওয়যার ক্মেযা েযািযাই সম্বে বদকে পযাকর)।

 y বনবচিে েকর স� েকর্র সঞ্চয় বনরযাপদভযাকি েরযা িকয়কে এিিং ইকভকন্ ের্গুবল সুরবক্ে েরযা, সরযাকনযা অরিযা ধ্িংস েরযার 
েন্ সম্যাি্ েটনযার পবরেল্পনযাগুবল সঠিে স্যাকন আকে,সসই স্যান অিশ্ই খযাবল েরযা িকয়কে৷

 y স্বযাস্্ সেকন্দ সশৌচযােযার রযােকে িকি। নেশযায় ব্বহষারেষারীকদর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযার সিংরক্র েরযা আিশ্ে। 

সনষােসমহূ: 
 y সশৌচযােযারগুকলযা পৃরে ও “পুরুে” ও “মবিলযা” সলকিল�ুতি। পুরুে এিিং মবিলযাকদর েন্ পৃরে সশৌচযােযার/প্রসযা্কনর ি্িস্যা রযাখুন 
এিিং বনবচিে েরুন স� সসগুবল এমনভযাকি বচবনিে েরযা আকে স�ন, স� সেযাকনযা সযাক্রেযার স্তকরর মযানেু সসটযা ি�ুকে পযাকরন।

 y বশশুকদর েন্ সসৌচযােযাকরর নেশযা অ্যােযাউন্ রযােযা বনবচিে েরুন (স�মন, েকেকি র মযাপ বশশুকদর েন্ �ঁুবের েযারর িকে পযাকর)
 y সেযাপনীয়েযার েযারকর সশৌচযােযার এিিং শযাওয়যার বভের সরকে িধে েকর রযাখযাই িযাঞ্ছনীয়৷ সুবি্যা প্রযাপেকদর সকঙ্গ েযারযা েী 
পেন্দ েরকিন েযা আকলযাচনযা েরুন। উদযািরর: এেটি সদকশর বশশুরযা প্ররযােে েিযাকনযা লে ি্িিযার েরকে অবনছিেু বেল, 
েরযা েযাকদর বিেল্প ্যারনযাও বেল (স�মন, েযাঠ ও সপকরে)

 y বিেযাবিে সম্প্রদযায়গুবলর েন্ স্বযাস্্ সসিযার সুবি্যা স্যাপন েরযা িকল, সম্প্রদযায়বভবত্তে উকত্তেনষা এ়িষাকে েষাকদর সকঙ্গ এবং 
আকয়ষাজে সম্প্রদষায়গুশল সকঙ্গ স্ষাস্্ সসবষার প্রকয়ষাজনীয়েযা বনকয় পরযামশকি েরুন। বনবচিে েকর স� এমন সেযান উকত্তেনযা অরিযা 
অসমেযা রযােকিনযা �যার �কল এেটি সেযাষ্ী অপর সেযাষ্ীর প্রবে সবিিংসেযা এিিং িয়রযাবনর েযারর িকি৷

সনষােসমহূ: 
 y স্বযাস্্-পবরচ�কিযায় পক্পযােপূরকি প্রকিশযাব্েযার সম্প্রদযাকয়র মক্্ ও অন্যান্ পযাশ্বকিিেমী/স্যানীয় সম্প্রদযাকয়র সকঙ্গ চযাপযা উকত্তেনযা িযা 
দ্ন্দ্ব তেবর েরকে বেনযা েযা মলূ্যায়ন েরুন।

 y ে্যাম্প সসটিিংকস, স্যানীয়/আকয়যােে সম্প্রদযায়কেও পবরকেিযা প্রদযান েরযা িয়৷

 y দক্েযা ও অশভজ্ঞেষা রকয়কে এমন মবিলযা স্বযাস্্ েমমী সদস্কদর মবিলযা ও বশশুকদর বনকয় েযাে েরযার েন্ বনকয়যাে েরুন।

 y অপি্িিযার এিিং সশযােকরর দটৃেযান্ত এিিং নেরদযাবর এিিং বরকপযাটকি  েরযার েন্ স্যান বনকদকি বশেযা এিিং প্রবক্রয়যাগুবল রযাখুন। 

সনষােসমহূ: 
 y সেল েমকিচযারীর সসই আচররবিব্কে স্বযাক্র েরযা ও েযা সমকন চলযা বনবচিে েরুন �যার মক্্ এেটি ের্ �যাঁসেযারী নীবে রকয়কে।
 y অবভক�যাে েযানযাকনযার েন্ অ্যাকক্সসক�যাে্ এিিং সঠিেভযাকি সিযা�যা �যায় এমন এেটি পদ্বে েঠন েরুন।
 y বনবচিে েরুন স� েমমীিনৃ্দ আচররবিব্ িকু�কেন এিিং স্বযাক্র েকরকেন।
 y েযাকদর িযা্্িযা্েেযা সিযাইকে স্মরর েবরকয় আচযার সেযাকড িযাবেকিে সভযা িওয়যা উবচে।

অথ্যবহ অ্ষাকসেস 

 y বনবচিে েরুন স� স্বযাস্্ সসিযা স�ন সেকল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন 

সনষােসমহূ: 
 y সমযাকের সসই সি নমনুযা প্রবেবনব্র (স�মন, পুরুে, মবিলযা, িযাবলেযা, িযালে, িদৃ্, েযাবেেে সেযাষ্ীগুবল, প্রবেিধেী ি্বতি) সকঙ্গ 
আকলযাচনযা েরুন �যাকদর আমযাকদর প্রদত্ত পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রযােকে পযাকর। প্রকয়যােন িকল, দরূত্ব েমযাকে অিস্যানটি 
উপক�যােী েরুন এিিং বনবচিে েরুন স� সিকচকয় দিুকিল/সশে প্রযাকন্তর ি্বতিও স�ন সপৌঁেকে পযাকরন। 

 y েীভযাকি মরশুবম পবরকিশেে অিস্যা আনেুবঙ্গে স্বযাস্্ পবরচ�কিযা সেন্দ ও িযাসপযােযাকল প্রকিশ প্রবেকরযা্ েরকে পযাকর েযা 
বিকিচনযা েরুন (স�মন, িন্যা)। পবরিিন পদ্বেগুবল বে এই অিস্যায় প্রকিশযাব্েযার সম্িপর েকর?
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সংস্ষান ন  : g শবভষাকির সচেশলস্
 y প্রকয়যােন িকল পবরিিকনর ি্িস্যা েরুন।  অ-েরুবর প্রসকঙ্গ, েরুবর পবরিিন পবরকেিযাগুবলর েন্ েমযা েিবিকলর েরযা 
ভযািযা উবচে৷

 y বনবচিে েরুন স� চলষাকফরষা েরকে অসশুবধষা হয় এমন প্রশেবন্ী (সরমন, শষারীশরে প্রশেবন্ী, িয়স্ক ি্বতি, শ�্যাশযায়ী 
ি্বতি) ি্বতিিেকি স�ন পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন

সনষােসমহূ: 
 y অ্যাকক্সকসর পরগুবল মসৃর েরুন এিিং হুইলকচয়যার অ্যাকক্সকসর েন্ র ্�যাম্পগুবল �রযা�র েরুন৷ বিবভন্ন শযারীবরে 
প্রবেিধেেেযার েরযা বিকিচনযা েরুন। বিবভন্ন হুইলকচয়যাকর বিবভন্ন পবরমযাকর স্যাকনর প্রকয়যােন িকে পযাকর। েৃবরিম অঙ্গ-
প্রে্ঙ্গ রযােকল েযা এমনবে স্বল্প দরূত্বকেও েঠিন েকর সেযাকল। শযারীবরে অক্মেযা রযােযা সলযােকদর সযাকর েযাকদর পকক্ সেযান 
সমযা্যানটি সিকচকয় ভযাল েযাে েরকি সস বনকয় েরযা িলনু।  

 y �বদ বেেু ি্বতি পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে নযা পযাকর, েকি বনবচিে েরুন স� সসগুবল পযাওয়যার েন্ বিকশে ি্িস্যা েরযা 
িকয়কে (স�মন, ভ্রযাম্মযান স্বযাস্্ পবরকেিযা দল)। 

 y শযারীবরে অক্মেযা রযােযা ি্বতিকদর সযাকর েযাে েরযা এেটি স্যানীয় সস্বছিযাকসিী সিংস্যার সযাকর দলিদ্ িকয় েযাে েরুন এিিং 
সিযাম েযাউকসিবলিং ও পবরকেিযাগুকলযার েন্ ি্বতিকদর চযাবলে েরুন। 

 y বনবচিে েরুন সর চলষাকফরষা েরকে অসশুবধষা হয় নষা এমন প্রশেবন্ী (স�মন, অধে, েযাকন েম সশযাকনন, সিযা্ শবতি সনই) 
ি্বতিিেকি স�ন পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন

সনষােসমহূ: 
 y উভয় সমৌবখে এিিং বলবখে আেযাকর সসিযা সম্পকেকি  ের্ প্রদযান।
 y বনবচিে েরুন স� বেভযাকি �রযা�র সেযাপনীয়েযা ও অিবিে সম্ে বনবচিে েরযা �যায় েযা সি সিযা্শবতিিীন ি্বতিিেকিকে 
পবরকেিযা প্রদযান েরযার েন্ েমমীিনৃ্দ প্রবশবক্ে। স্যানীয় এনবেওগুবলর ইবেমক্্ বেেু বেেু প্র�ুবতিেে জ্যান আকে৷

 y বনবচিে েরুন সর স্বযাস্্ েমমী বিবভন্ন বলঙ্গ ও েযাবের প্রবেবনব্। 

সনষােসমহূ: 
 y স্বযাস্্ সেন্দগুবলকে পুরুে ও মবিলযা উভয় ডযাতিযার/নযাসকি রযােকে িকি। �বদ মবিলযা ডযাতিযার/নযাসকি নযা পযাওয়যা �যায়, েকি এেেন 
মবিলযা ডযাতিযারকে বিবভন্ন স্যানগুবলর মক্্ পবরক্রমযা েরযাকনযার বিেকয় েেৃকি পকক্র সযাকর েরযা িলনু। এই েটনযায়, সেযান বদন 
মবিলযা ডযাতিযার উপলধি িকি সসটযা মবিলযাকদর প্রকয়যােনমকেযা েযানযাকনযা িকি৷

 y বনবচিে েরুন সর ্েকির ও শযারীবরে বন�কিযােন সি গুরুের মযানিযাব্েযার লঙ্ঘকন ক্বেরিস্ত ি্বতিিকেকির বনবদকিটে প্রকয়যােনীয়েযা 
সমটযাকনযার েন্ বেভযাকি প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে িয় েযা স্বযাস্্ েমমী েযাকনন। 

সনষােসমহূ: 
 y মযানবসে চযাপ েমযাকনযার েন্ স্যা�কে প্রবশবক্ে েরযা উবচে এিিং মযানবসেভযাকি সিযায়েযা প্রদযান েরকে সক্ম িওয়যা উবচে। 
�বদ েমমীরযা প্রবশবক্ে নযা িয়, েকি সরযােীকদরকে এই পবরকেিযাগুবলকে সর�যার েরযার েন্ েযাকদর েযাকে ের্ রযােকে িকি। 
মযানবসে আেযাে এিযাকে এিিং স্বযাস্্ সেকন্দ এেবরিে িওয়যার সুক�যাে হ্যাস েরকে, গুরুের মযানিযাব্েযার লঙ্ঘকনর বশেযারকদর 
অরিযাব্েযার সদওয়যা উবচে। 

 y েমমীকদর েীবিেকদর সেযাপনীয়েযা বনবচিে েরকে িকি এিিং প্রদত্ত �ত্ন সম্পকেকি  শুকভছিযা েযানযাকিন।
 y রে্যাকেড সিলর েমমীরযা ঐবেি্েে ক্বেেযারে অভ্যাসগুবল সনযাতি ও প্রবেবক্রয়যা েযানযাকছি।
 y আপবত্তেনে আচরর ও সশযােকরর উদযািররগুকলযার সক্করি প্রবেবক্রয়যায় আিশ্ে পবরকেিযাগুকলযার েন্ সর�যারযাল 
সনটওয়যােকি গুকলযা সকিকিযাত্তম অনশুীলন অনসুযাকর েযা�কিের ভযাকি সসট আপ েরুন।

 y বন�কিযােনেযারীকদর েীবিেকদর েন্ ি্িহৃে পরীক্যা / পরযামশকিেকক্র েক্, বডেযাইকনর সযােসজ্জযা এিিং �ন্ত্রপযাবে ইে্যাবদ 
বিকশে নেশযা বিকিচনযা েরযা উবচে। এই নেশযা স�ে বিকিচনযা েরযা উবচে। আিযার মযানবসে আেযাে পযাওয়যার সম্যািনযা 
অিশ্ই এিযান।

 y বনবচিে েরুন স� সিবনব�বসয়যাবর ি্বতিিেকি েযাকদর স্বযাস্্কসিযার অব্েযার, এিিং সেযারযায়/বেভযাকি েযা পযাওয়যা �যাকি সস 
সম্পকেকি  েযাকনন।

সনষােসমহূ:
 y অব্েযারগুকলযা সম্পকেকি  সকচেনেযা প�কিযাতি পবরমযাকর সমস্ত সিবনব�বশয়যাবরর েযাকে সিযা্েম্ ভযােযায়, বিকশেে আশ্রয় সেকন্দ 
�যারযা নেুন একসকে েযাকদর সরিরযাি েরযা উবচে। 

 y মবুদ্রে উপযাদযানগুকলযার স্বযাক্রেযার স্তরগুকলযা বিকিচনযা েরকে িকি (স�মন পযাকঠ্র পবরিকেকি  বপকক্টযারিযাকমর ি্িিযার)। অব্েযার 
ও পবরকেিযা সম্পকেকি  সকচেনেযার অভযাি বনয়বমেভযাকি মলূ্যায়কনর সক্করি এেটি ি্ি্যান বচবনিে েকর৷

 y অ্ষাকসেস, তিেম্, এিিং সেযাকনযা পবরকেিযা বভন্ন পকর চযাবলে িকছি বেনযা েযা মবনটর েরুন। 

সনষােসমহূ: 
 y প্রেল্প বনকদকিশেগুবলকে (স�মন, পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রযােযা ি্বতির সিংখ্যা) িয়স, বলঙ্গ ও অিস্যান িযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর 
বভবত্তকে বিভতি েরযা বনবচিে েরুন (স�মন, প্রবেিধেী ি্বতিরযা, দযাবরদ্র্, ভযােযা, েযাবেেে সিংখ্যালেুের)। 
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 y বিদ্মযান েনসিংখ্যার সডটযার সকঙ্গ বিবছিন্ন ক্যাকয়ন্কদর সিংখ্যার েুলনযা েরুন। সেযালক�যাে সরকে আপবন িলকে পযাকরন স� 
সেযান সেযাষ্ীর প্রশযাব্েযার সনই।

 y স�খযাকন সম্যাি্ স্বযাস্্ প্রবশক্র েবমটি এিিং সুবি্যাকভযােীরযা এই েযাে েরকে। েবমটিগুবল নেশযাগুবল প্রবেিধেী-িযাধেি িওয়যা 
বনবচিে েরকে ঠিেযাদযারকদর সকঙ্গও েযাে েরকে পযাকর।

 y বনবচিে েকর সিকরকে সিবশ অসিযায়কদর েযাকে পবরকেিযাগুবল �যাকছি৷

 y িস্তকক্কপর সক্করি ক্মেষার পশরবে্য নশীলেষা েী েযা বচবনিে েরুন। সে সে স্বযাকস্্র �ত্ন বনকছিন?

সনষােসমহূ: 
 y GBV এিিং বশশু সুরক্যা সযাি-ক্যাস্যার সি সুরক্যার ক্যাস্যার/ সুরক্যা েমমীকদর সকঙ্গ িস্তকক্কপর এলযােযায় ক্মেযার ভযারসযাম্ 
সম্পকেকি  পরযামশকি েরুন।   

 y বনরীক্করর েযা�কিক্রমগুবল অিবিে েরযার েন্ এই ের্টি ি্িিযার েরুন এিিং অ্যাকক্সস িযা বনবদকিটে সেযাষ্ীর বিরুকদ্ তিেকম্র 
সেযানও িযা্যা বচবনিে েরুন।

দষায়বদ্ধেষা, অংশরিহে ও ক্মেষায়ন

 y আকস্ত চলযাক�রযা েকরন বষা প্রশেবন্ী ব্শতিকদর সষাকথ েষাজ েরষার জন্ স্ষানীয় েেৃ্য পক্ এবং নষািশরে সমযাকের মকধ্ 
শবকশষজ্ঞ েষাউকে শচশনিে েরুন। েযাকদর ভূবমেযা শবতিশযালী ও সমরকিন েরুন এিিং েীভযাকি পবরকেিযা বিেররটির উন্নবে েরকে 
িয় সস সম্পকেকি  েযাকদর অবভজ্েযা সরকে বশখুন।

সনষােসমহূ: 
 y চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদর বচবনিে েরকে ও েযাকদর েমকিসূবচর সিযায়েযায় অন্তভুকি তি েরকে বিকশেযাবয়ে 
সিংস্যার সকঙ্গ সিক�যাবেেযা েরুন। সিবশরভযাে সদশগুবলকে ইবেমক্্ই েযােীয় অরিযা স্যানীয় এনবেও আকে �যারযা অসিযায় 
সেযাষ্ীগুবলকে পবরকেিযা বদকয় রযাকে৷ এই এেই এলযােযায় েযাে নযাও িকে পযাকর, েকি েমমীকদর প্রবশক্র এিিং সেসগুকলযার 
সর�যাকরকসির েন্ এেটি মলূ্িযান সম্পদ িকে পযাকর। 

 y বিকশে েকর প্রেনন এিিং পবরিযার পবরেল্পনযা সম্পকেকি  িয়ঃসবধেখকন রযােযা সেকল এিিং সমকয়কদর সযাকর আকলযাচনযা েরযাটযা 
েরুরী বেন্তু সমকয়কদর সযাকর �যাকে আলযাদযাভযাকি আকলযাচনযা েরযা িয় সস বদকে সখয়যাল রযাখকে িকি। �ুিসমযাকের সযাকর 
এনবেও-র েযাে েরযা িয় েযা�কিের েকি সযাকর এটযাও উপলবধি েকর স� এেটি সেযাষ্ীর সযাকর �ুিসমযাকের সিং�ুতি িওয়যার 
সিং�ুতি িওয়যার সম্যািনযা েম৷

 y এেই এলযােযায় েমকিরে েমমীরযা িবুনয়যাদী েযা�কিেলযাকপর েন্ চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদরকে চলযাক�রযা েরকে 
সযািযা�্ েরকে পযাকরন।

 y এই সমস্যা বনকয় েমকিরে প্র্যান আন্তেকি যাবেে এনবেও �যার অন্তভুকি তি ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশযানযাল এিিং সিকল্পে৷

 y স্বযাস্্ েমমী ও েশমটিগুশল সমযাকের (স�মন, বলঙ্গ, িয়স, েযাবে, আরকি-সযামযাবেে গ্রুপ) সিকিস্তকরর প্রবেবনব্ এিিং সসইসযাকর সেল সদস্ 
মলূক্যাকের সুরক্যা নীবেগুবলকে প্রবশবক্ে, েযা বনবচিে েরুন।

 y এেটি এলযােযা েযািযার আকে, বনবচিে েরুন স� স্বযাস্্-পবরচ�কিযার দযাবয়ত্বপ্রযাতি েমমীরযা এিিং ি্িস্যা স�ন ঠিে রযাকে।

সনষােসমহূ: 
 y এটি স্যানীয় েেৃকি পক্ এিিং সম্যাি্ সরিরযািেযারীর সযাকর সমন্বয় সযা্ন েরকি, েকি এগুবল স্যাপনযার (স�মন ইএইচ েবমটি) 
েঠন েরযার েন্ সম্প্রদযাকয়র ক্মেযার উপর স�যােযাস েরযা উবচে। 

 y বডেযাইকনর প�কিযায়েযাকল এই বিেকয় েীভযাকি স�কে িয় েযা পবরেল্পনযাটি িযানযাকনযা উবচে।

 y বেবভবভ এিিং চষাইল্ড সপ্রষাকেেশন সষাব-ক্ষাস্ষারগুশল সহ সুরক্যার ক্যাস্যাকরর সযাকর সুরক্যা সম্পবেকি ে উকদ্কের েরযা প্রবেকিদন 
েরুন এিিং ভযাে েরুন। অন্যান্ অ্যাক্টররযা সিযায়েযা সরিরযাি েরকে সক্ম িকে পযাকর।

সনষােসমহূ: 
 y বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা বনবচিে েরকে সিসময় উপকর উকলেখ েরযা ি্িস্যাগুবল মকন সরকখ লঙ্ঘকনর সেসগুবলকে দ্রুে এিিং 
এলযােযার মক্্ প্রবেবষ্ে প্রমযার েযাকের পদ্বে অন�ুযায়ী পযাঠযাকে িকি। 

 y �খন স্ষাকস্্র চযাবিদযা বচবনিেেরর েরযা িকি এিিং প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযা িকি েখন সমযাকের সমস্ত স্তর এিিং বশশুকদর সযাকর আকলযাচনযা 
েরযার বিেয়টি বনবচিে েকর৷

সনষােসমহূ: 
 y বিবভন্ন মযানদডে ক্মেযার ভযারসযাম্কে প্রভযাবিে েরকে পযাকর। স�মন, বেেু বেেু েযায়েযাকে আরকি-সযামযাবেে সেযাষ্ীকদর 
(উদযািররস্বরূপ, েযাবেেে িযা আবরকিে সিংখ্যালেু) সকঙ্গ েরযা িলযা েরুরী। সমস্ত পবরবস্বেকে, স্বযাস্্ সিযায়েযার অিস্যান, 
বডেযাইন এিিং প্ররযালীর েন্ এেেকনর মবিলযা, পুরুে, সেকল, সমকয়, িয়ঃকেষ্্, প্রবেিধেেেযা সকমে ি্বতিকদর প্রকয়যােন 
ও অনরুবতি সিযা�যার েন্ েযাকদর সিযাইকে অন্তভুকি তি েরযা উবচে৷ 
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 y সমযাকের সমস্ত স্তকরর সুরক্যার প্রকয়যােনীয়েযার বিকিচনযা েরযাই �করটে নয়৷ সমযা্যানগুবল সনযাতি েরকে এগুকলযাকে েবিে 
রযােকে িকি। প্রযাসবঙ্গে এিিং সম্যাি্ভযাকি আরও মেিবুে তেবর েন্ অবেবরতিভযাকি এটি সিবনব�বসয়যারীর ভযািনযার আস্যা 
এিিং আত্ম-সম্যান তেবর েরকি৷ 

 y স্বযাস্্ েশমটিগুশল সমষাকজর সব্যস্করর প্রবেবনব্ এিিং সসইসযাকর সেল সদস্ মলূক্যাকের সুরক্যা নীবেগুবলকে প্রবশবক্ে, 
েযা বনবচিে েরুন।

সনষােসমহূ: 
 y েযারযা িবিষৃ্ে, তিেম্ সম্পবেকি ে বিেয়গুবল সনযাতি েরকে এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা পযালন েরকে পযাকর।

 y বনরযাপত্তযা পশরচষালনষার সেৌশলগুশল েী েযা খুকঁে িযার েরুন। মযানেু সেযামযানেু সেযারযায় টয়কলকট �যায়?রযায় টয়কলকট �যায়? 
েী ্রকনর বচবেতসযা েযারযা আশযা েরকে পযাকরন? েযারযা বে বনকেকদর বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা �ঁুবের মক্্ স�লকে? এেটি সেযাষ্ীর বে 
অন্কদর সচকয় সিবশ প্রকিশযাব্েযার রকয়কে? মবিলযারযা বে আনষু্যাবনে স্বযাস্্-পবরচ�কিযায় প্রকিকশর অনমুবেপ্রযাতি? েযাকদর বে পবরিযাকরর 
পুরুেকদর সকঙ্গ েকর বনকয় আসযার দরেযার িয়? �ে শীঘ্র সম্ি অিশ্ই �ঁুবে স্বীেৃে িকে িকি এিিং সলযােকদর সনবেিযাচে বেেু 
অনেুরকরর সেৌশল এিযাকে সযািযা�্ েরকে অিশ্ই িস্তকক্প বনকে িকি।

সনষােসমহূ: 
 y মযানেু প্রযারবমে স্বযাস্্কসিযা েযািযা অন্ সসিযা েন্ বে দরূত্ব েরকি? (স�মন, েরুরী প্রসি পবরচ�কিযা) ভ্রমকরর সক্করি বে সেযাকনযা 
�ঁুবে রকয়কে? মযানেু বে সেযাকনযা বিেল্প বচবেৎসযা পদ্বে চযায়? (স�মন, পযারম্পবরে বচবেৎসেের) েরুবর পবরিিকরর সক্করি 
প্রবেবষ্ে ি্িস্যাগুবলর েরযা বিকিচনযা েরুন (স�মন, ট্যাবক্স পবরকেিযার েন্ েমযা েিবিল) 

 y স্যানীয় চচকি যার সরকে সশখযার েরযা বিকিচনযা েরুন। স্যানীয় উবদ্দ ও প্রবেেযারগুবল িয়কেযা েযা�কিেবর বচবেৎসযা-সম্পবেকি ে ঔে্ 
সদকি �যা েুলনযামলূে সস্তযা, আরও অিযাবরে এিিং সযা্যাররে আরও সিবশ দীেকিস্যায়ী িকি৷ 

 y সসিযা অ্যাকক্সস উন্নে েরযার েন্ বচরযাচবরে বনরযাময়েযারীকদর সকঙ্গ েযাে েরযা

 y পরযামশকি ও অবভক�যােগুকলযার েন্ অ্যাকক্সসক�যাে্, সিে অনু্ যািনক�যাে্ উপযায় সসট আপ েরুন

সনষােসমহূ: 
 y ্কর সনকিন নযা স� এেটি সখযালযা দরেযা নীবেই �করটে। বনবচিে েকর স� অবভক�যাে েমযা সদওয়যার অন্ সম্যািনযাও আকে 
স�কক্করি প্রেল্প েমমীর েযাকে বনকেকদর প্রেযাশ েরযার েন্ সিবনব�বসয়যাবরর প্রকয়যােন িয় নযা৷

 y সিংকশযা্নমলূে ি্িস্যারিির েযা�কিের েরযা �যাকি/প্রকয়যােন বেনযা েযা বনবিকিকশকে সমস্ত অবভক�যাকের উত্তর বদন।
 y স্যা� পুরুেকদর এিিং মবিলযাকদর উভয় সকঙ্গ প্রবক্রয়যা এিিং এটি বশশুকদর েন্ অ্যাকক্সস েরযা িয় েযা বনবচিে।
 y �যাকে সলযাকেরযা েযানকে পযাকর এটি েীভযাকি েযাে েকর সসই লকক্্ সকচেনেযা িযািযাকনযার সসশন সিংেঠিে েরুন।
 y অবভক�যাে পদ্বে সুরক্যা স�ৌন সশযাের ও অিমযাননযাের ি্িস্যা সরকে সুরক্যার সকঙ্গ সঙ্গবেপূরকি িকে িকি।
 y বিভ্রযাবন্ত েমযাকে অন্যান্ সক্করির সকঙ্গ (স�মন, সুরক্যা) এেটি স�ৌর অবভক�যাে পদ্বের েরযা বিকিচনযা েরুন।
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সংস্ষান ন  : g শবভষাকির সচেশলস্

শশক্ষা েম্যসশূচ

সরুক্ষা মলূ স্ষাকে আনয়কনর জন্ টিপস 
সিংস্করর 1 (সম 2014)

এই সনযাটটির বিেয়িস্তু প্র্যানে বনম্নবলবখে উৎসগুকলযা সরকে েৃিীে িয়:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর (WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

এই সনযাটটি বেনটি বিভযাকে ভযাে েরযা িকয়কে, �যা সপ্রযাকটেশন মযাইব্রেবমিং এর চযারটি মলূ উপযাদযানগুবলকে প্রবেবনব্ত্ব েকর। বিেয়িস্তু 
সযামবরিে িওয়যার প্রকয়যােন সনই, বেন্তু মযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা নীবের এেীেরর বনবচিে েরযার েন্ মখু্ পদকক্প রিিকরর 
উদযািররগুবল উপস্যাপন েকর।

�বদও প্রবেটি িবরকিে েযাে সেযাটযা িযাস্তিযায়ন েকুি বিকিচনযা েরযা উবচে, েকি েরুবর অিস্যায় িযা প্রেল্প চকক্রর মলূ্যায়ন/প্রেকল্পর নেশযা 
তেবরর সময়েযাকলর মক্্ বিকশেভযাকি বিকিচনযা েরযার মকেযা েকয়েটি বিকশে েযােেমকি রকয়কে। এই বনম্নবলবখে প্রেীে-সেযাড সকঙ্গ 
িযাইলযাইট েরযা িয়:

 y েরুবর অিস্যা 
 y মলূ্যায়ন ও প্রেকল্পর নেশযার প�কিযায় 

বেেু বক্রয়যােলযাপ প্রেৃবেেে ভযাকি সিংকিদনশীল িকে পযাকর। এই েটনযাগুবলকে, এেেন সুরক্যা বিকশেকজ্র েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ সুপযাবরশ 
েরযা িকছি৷ এটি বনম্নবলবখে বচকনির সযাকর িযাইলযাইট েরযা িয়: 

শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শে েরষা এ়িষান

 y িযাচ্যারযা সর হুমেীগুকলষার সমু্খীন িয় সসগুকলযা সম্বকধে েযাকদর সযাকর েরযা িলনু। পৃরে ভযাকি সমকয় ও সেকলকদর সযাকর েরযা িলনু 
ও সিংক�যাবেে অসুবি্যাগুকলযার সম্ুখীন িকে পযাকর এমন িযাচ্যাকদর সেযাষ্ীগুকলযার সযাকর আকলযাচনযা েরুন (স�মন শযারীবরে অক্মেযা 
রযােযা ি্বতি, এরবনে সিংখ্যালেুকদর সরকে)

 y বনবচিে েরুন স� বশক্যা সেক্রের অিস্যান ও �যারিযাপর স�ন প্রেৃে িযা সম্যাি্ হুমবে স�মন অে্যাচযার; বিকশে েকর বলঙ্গ-বভবত্তে 
অে্যাচযার (বেবিবভ), এিিং সশস্ত্র গ্রুকপর আক্রমকরর আশঙ্কযা িযা হুমবে সরকে অকনে দকূর িয়।  

সনষােসমহূ: 
 y বশশুকদর সযাকর দরূত্ব স্যাপন েরযা সরকে ভ্রমর এিিং পবরিিকনর ্রর সম্পকেকি  মযারযায় রযাখুন৷ সম্যাি্ অপরযা্ীকদর েযােযােযাবে 
সেযাকনযা সুবি্যা স্যাপন েরকিন নযা। N.B. পুবলশ ও সশস্ত্র িযাবিনীকে প্রযায়শই লঙ্ঘনেযারী বিসযাকি সদখকে পযাওয়যা �যায়। েযারযা 
পুনরযায় বনবচিে েরযার অনভূুবে সরিরযাি েকর বেনযা িযা প্রসঙ্গ সক্করি এখকনযা ভয় রকয়কে বেনযা েযার উপর বনভকি র েকর। 
বশশু, সম্প্রদযায় এিিং সম্যাি্ সিবনব�বসয়যারীকদর সযাকর েযাকদর ভযািনযা সম্পকেকি  আকলযাচনযা গুরুত্বপূরকি৷

 y সু্ককল �যাওয়যার সময় েযাকদর বনরযাপত্তযা সম্পকেকি  বশশুকদর (এিিং বিকশে েকর বেকশযারীকদর) সরযাসবর বেজ্যাসযা েরুন। 
 y অিস্যান িদলযাকনযা, সঙ্গী রযােযা (স�মন, বশশুকদর দলিদ্ িকয় িযাঁটযা, ক্রবসিং েযাডকি , ইে্যাবদ।) সি এইসি ভীবেপ্রদশকিন েমযাকনযার/
বনয়ন্ত্রকরর/সমযােযাবিলযা েরযার উপযাকয়র েরযা বিকিচনযা েরুন

 y উেখযাকের েটনযায়, ে্যাম্প অরিযা ি্িস্যাপনযার েযােযােযাবে অরিযা েযার মক্্ সুবি্যাগুবল বনবদকিটে েরুন৷
 y বনবচিে েরুন স� বশশু-িযাধেি স্যান, বশক্েকদর বশক্র সেন্দ, সখলযার মযাঠ এিিং আকশপযাকশর এলযােযা �রযা�রভযাকি 
রক্রযাকিক্র েরযা িকছি, এিিং সসই স্যানগুবলকে বশশুকদর ও বশক্েকদর বনরযাপত্তযার সেযাকনযা �ঁুবে সনই। স�মন, সেযাকনযা সখযালযা 
েযার িযা মযাটিকে সেযান বিপজ্জনে পদযারকি সনই িযা সেযাকনযা ল্যান্ডমযাইন সপযাঁেযা, এিিং েযায়েযাগুবল ি্স্ত রযাস্তযার বনেটিেমী নয়

 y প্রকয়যােন িকল �রযা�র পুবলবশ ি্িস্যা েরুন (উদযািররস্বরূপ, পুবলশ, সম্প্রদযাকয়র টিল)
 y সু্ককলর িযাচ্যারযা, বশক্েরযা �যারযা আশ্রয়িীন িকয়কেন েযাকদর এই পবরকেিযাগুকলযার প্রকয়যােন িকে পযাকর েযাকদর মকনযা-সযামযাবেে 
সিযায়েযা সদওয়যার সেযাকনযা সম্যািনযা আকে বেনযা েযা সদখুন।

 y সম্প্রদযাকয়র উশচে সু্কলগুশলকে সসই রষাজননশেে উকদেশ্সমকূহ ব্বহষাকরর রীশেকে ইশে েষানষার পকক্ সওয়যাল েরযা, 
স�গুবলর মক্্ পকি, রযােতনবেে সমযাকিশ, রযােতনবেে অনষু্যাকন উপবস্ে রযােযার েন্ বশক্ে ও বশক্যারমীকদর বনকয়যাে, এিিং 
সু্কলগুবলকে বনিকিযাচকনর সময় সভযাটকেন্দ বিকসকি ি্িিযার েরযা স�খযাকন েযা উকত্তেনযা িযা সমস্যা সৃবটে েরকে পযাকর। বনিকিযাচকনর সময় 
সু্কল ও বশক্েকদর ি্িিযাকরর েন্, উদযািররস্বরূপ সভযাটদযান অব�সযার িযা সভযাট েযাউন্যারগুবল, বেেু সদকশ েযাকদর বিরুকদ্ বনিকিযাচকন 
এিিং বনিকিযাচন পরিেমী সবিিংসেযা সৃবটে েকরকে।
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 y ঢযাল ুপরগুবল রথষারথ েরষা, শশক্ষাকক্করের সুবি্যায় সিিযা সদওয়যা এিিং সশৌচযােযাকরর মে পবরেযাঠযাকমযােে অিলম্বন সনওয়যা িয় 
�যাকে সমস্ত ি্বতি এিিং সেযাষ্ী সুবি্যাগুবল সুরবক্েভযাকি এিিং সম্যাকনর সযাকর সুবি্যাগুবলকে অ্যাকক্সস েরকে পযাকর এিিং ি্িিযার 
েরকে পযাকর৷ প্রকয়যােকন অবভক�যােন ্রন সনযাতি েরকে েবমউবনটিকে প্রবেিধেী ি্বতিকদর সযাকর সরযাসবর প�কিকিক্র এিিং 
আকলযাচনযা সেযাষ্ী ি্িিযার েরুন। 

 y বনবচিে েরুন স� সমকয় ও বশক্ে বশক্ীেযাকদর স�ন প্রবেষ্যাকনর মক্্ এিিং মবিলযা ও সমকয়কদর বশক্যা পশরকষবষা প্রদষান েরকে 
ক্বের আশঙ্কযা নযা রযাকে। 

সনষােসমহূ: 
 y স্যানীয় জ্যান ি্িিযার েকর, সেযানও নেুন সুবি্যা প্রবেষ্যার আকে �ঁুবে মলূ্যায়ন েরযা।প্রবশক্র প্যাকেে ি্িিযার েরযা মলূ্যায়কনর 
উপর বভবত্ত েকর আেেকিরিীন, সযািংসৃ্কবেেভযাকি সিংকিদনশীল সপযাশযােবিব্ ইে্যাবদর মকেযা �ঁুবে েমযাকে ি্িস্যা বনন।

 y উচ্স্তকর মবিলযা বশক্ে নবরভুবতির পকক্ সওয়যাল েরুন। �বদ প�কিযাতি স�যাে্ বশবক্েযা নযা রযাকে েযািকল ক্যাস এিিং ক্যাকির 
েযা�কিেলযাকপ সকঙ্গ রযােযা বশবক্েযার সিযায়েযা বনন। 

 y বশক্ে, বশক্যারমী ও বপেযামযােযাকদরকে আচররবিব্ স্টেভযাকি েযাবনকয় সদওয়যা বনবচিে েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� সেকল সমকয়কদর েন্ স�ন আলযাদযা, বনরযাপদ, স্বযাস্্ের এিিং অপ্রেষাশ্ ওয়ষাশরুম রযাকে। 

সনষােসমহূ: 
 y সশৌচযালকয়র পবরেল্পনযা এিিং অিস্যানগুকলযা সম্পকেকি  সেকল ও সমকয়কদর সযাকর েরযা িলনু। এেটি বশক্যামলূে েমকিসূবচকে, েমমীরযা 
েযানে স� বশশুকদর সশৌচযােযাকরর প্রকয়যােন িকে পযাকর৷ েযারযা বশশুকদর সযাকর েরযা িকলন বন, �যারযা পকর খুকঁে পযাওয়যা �যায় েেকি  
আেযার বনকয় ভয় বেল। বশশুরযা ক্রমযােে পযায়খযানযার িযাইকর মলে্যাে েকর রযাকে, �যা স্বযাস্্বিব্র এে ্রকরর সমস্যা তেবর 
েকর। িযাচ্যারযা স্যাইবডিং লকের ভকয় িযা খযাবল সেকল ও সমকয়কদর আলযাদযা েরযার েন্ সদওয়যাল নযা রযােযার েযারকর সশৌচযােযার 
ি্িিযার েরকে নযা সদবখকয় এেই েযাবিনী।

 y বশক্যারমীকদর পবরকিশ েবমটি স্যাপকনর েরযা বিকিচনযা েরুন। এগুবল সুবি্যার স্বযাস্্বিব্ বনরীক্করর েন্, েযারিকদর মক্্ িযাে 
স্যায়যাকে উতসযাবিে েরযার েন্ এিিং সযা্যারর পবরকিশেে েমকিেযাকন্ডও েবিে িকে পযাকর (স�মন উবদ্কদর ে্বিযাি্যান)।

 y শবেষাশ়িে সম্প্রদষায়গুশলর জন্ বশক্যার স্যাপন েরযা িকল, সম্প্রদযায়বভবত্তে উকত্তেনযা এিযাকে েযাকদর সকঙ্গ এিিংআকয়যােে 
সম্প্রদযায়গুবল সকঙ্গ বশক্যােে প্রকয়যােনীয়েযার বিেকয় পরযামশকি েরুন। বনবচিে েকর স� এমন সেযান উকত্তেনযা অরিযা অসমেযা 
রযােকিনযা �যার �কল এেটি সেযাষ্ী অপর সেযাষ্ীর প্রবে সবিিংসেযা এিিং িয়রযাবনর েযারর িকি৷ 

সনষােসমহূ: 
 y বশক্যায় পক্পযােপূরকি প্রকিশযাব্েযার সম্প্রদযাকয়র মক্্ ও অন্যান্ পযাশ্বকিিেমী/স্যানীয় সম্প্রদযাকয়র সকঙ্গ চযাপযা উকত্তেনযা িযা দ্ন্দ্ব 
তেবর েরকে বেনযা েযা মলূ্যায়ন েরুন।

 y ে্যাম্প সসটিিংকস, স্যানীয় সম্প্রদযায়গুবলকেও এেইভযাকি পবরকেিযা প্রদযান েরযা িয়৷

 y বনবচিে েরুন স� বশক্যা ি্িস্যা স�ন সম্যানেনে িয় এিিং সষাংসৃ্কশেে ও ধমমীয় রীশেকে অন্তভু্য তি েকর। 

সনষােসমহূ: 
 y দক্েযা ও অবভজ্েযা রকয়কে এমন মবিলযা স্বযাস্্ েমমী সদস্কদর বশশুকদর বনকয় েযাে েরযার েন্ বনকয়যাে েরুন।

 y সু্ককল শনরষাপদ পবরকিশ বনবচিে েরুন।

সনষােসমহূ: 
 y বনবচিে েরুন স� সু্ককল বিরবের সময় এিিং সম্ি িকল সু্ককল �যাওয়যা এিিং সু্কল সরকে আসযার সময় িযাচ্যাকদর সদখযাকশযানযা েরযা িয়।
 y বনবচিে েরুন স� বশক্েকদর প্রযারবমে বচবেৎসযায় প্রবশবক্ে েরযা িকয়কে এিিং সসইসযাকর প্রযারবমে বচবেৎসযার সরঞ্যামগুবল 
উপলধি/�রযা�রভযাকি রযাখযা িকয়কে। 

 y বনবচিে েরুন স� বশক্যা সসক্টকরর সেল সদকস্র বশশুকদর সযাকর েমকিরে নেুন েমমীকদর ি্যােরিযাউন্ড পরীক্যা েরযার েন্ 
এেটি সুবনবদকিটে পদ্বে আকে।

 y অপি্িিযার এিিং সশষাষকের দটৃিষান্ত এবং শনরীক্ে এবং শরকপষাে্য  েরষার জন্ স্ষান শনকদ্য শশেষা এবং প্রশরিয়ষাগুশল রষাখুন। 

সনষােসমহূ: 
 y সেল েমকিচযারীর সসই আচররবিব্কে স্বযাক্র েরযা ও েযা সমকন চলযা বনবচিে েরুন �যার মক্্ এেটি ের্ �যাঁসেযারী নীবে 
রকয়কে। বশশু সুরক্যা নীবেমযালযা সেল েমমীর দ্যারযা স্বযাক্বরে িওয়যা এিিং সদস্কদর বশশু সুরক্যার প্রবশক্র প্রযাতি েরকে সমরকিন 
সদওয়যা আিশ্ে।

 y আচরকরর বনকদকি বশেযাটিকে তদবিে শযাবস্তকে বনকে্যাজ্যা অন্তভুকি তি েরযা উবচে।
 y বশশুকদর আচরনবিব্র বিেকয় এিিং েীভযাকি স�ৌন বন�কিযােন সি সেযান সশযাের ও বন�কিযােকনর সক্করি বরকপযাটকি  েরকে িয় 
সসসম্পকেকি  সকচেন িকে িকি।

 y অবভক�যাে েযানযাকনযার েন্ অ্যাকক্সসক�যাে্ এিিং সঠিেভযাকি সিযা�যা �যায় এমন এেটি পদ্বে েঠন েরুন।
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অথ্যবহ অ্ষাকসেস  

 y িযাচ্যারযা সর শশক্ষা পশরকষবষাগুকলষার সমু্খীন িয় সসগুকলযা সম্বকধে েযাকদর সযাকর েরযা িলনু। 

সনষােসমহূ: 
 y পৃরে ভযাকি সমকয় ও সেকলকদর সযাকর েরযা িলনু ও সিংক�যাবেে অসুবি্যাগুকলযার সমু্খীন িকে পযাকর এমন িযাচ্যাকদর 
সেযাষ্ীগুকলযার সযাকর আকলযাচনযা েরুন (স�মন শযারীবরে অক্মেযা রযােযা ি্বতি, এরবনে সিংখ্যালেুকদর সরকে)।

 y সেযান ্রকনর তিেম্ েযািযাই বশক্যা এিিং প্রবশক্র সুক�যাকের সমযান এিিং বনরযাপদ অ্যাকক্সকসর সমরকিন বশশুকদর, বশক্ে, 
েবমউবনটি সনেযাকদর এিিং বপেযামযােযাকদর সযাকর েযাে েকর। সমকয়কদর িবিভূকি বে, অক্মেযা রযােযা িযাচ্যারযা, স� িযাচ্যাকদর 
এইচআইবভ/এইডস রকয়কে েযারযা, সিংখ্যালেু এরবনে িযা ্মমীয় সম্প্রদযায় এিিং প্রবেকূল পবরবস্বেকে রযােযা িযাচ্যারযা িযা প্রযাবন্তে 
সেযাষ্ীকদর প্রবে বনবদকিটে মকনযাক�যাে বদন।

 y বনবচিে েরুন স� সু্কলগুশলকে স�ন সেকল অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন। 

সনষােসমহূ: 
 y সমযাকের সসই সি নমনুযা প্রবেবনব্র (স�মন, পুরুে, মবিলযা, িযাবলেযা, িযালে, িদৃ্, েযাবেেে সেযাষ্ীগুবল, প্রবেিধেী বশশু) সকঙ্গ 
আকলযাচনযা েরুন �যাকদর আমযাকদর প্রদত্ত পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রযােকে পযাকর। প্রকয়যােন িকল, দরূত্ব েমযাকে অিস্যানটি 
উপক�যােী েরুন এিিং বনবচিে েরুন স� সিকচকয় দিুকিল/সশে প্রযাকন্তর ি্বতিও স�ন সপৌঁেকে পযাকরন।

 y বনবচিে েরুন স� শশক্ষা সংরিষান্ত পশরেষাঠষাকমষা ও পবরকেিযা স�ন চলযাক�রযা েরকে অসুবি্যা আকে এমন ি্বতিিেকি (স�মন, 
শযারীবরে প্রবেিধেেেযা �ুতি ি্বতিিেকি, শ�্যাশযায়ী বশশু) সসইসযাকর চলযাক�রযা েরকে অসুবি্যা সনই এমন ি্বতিিেকি (স�মন, অধে, েযাকন 
েম সশযাকনন, মযানবসে প্রবেিধেী) সেকলই আকক্সস েরকে পযাকরন। 

সনষােসমহূ: 
 y অ্যাকক্সকসর পরগুবল মসৃর েরুন এিিং হুইলকচয়যার অ্যাকক্সকসর েন্ র ্�যাম্পগুবল �রযা�র েরুন৷ বিবভন্ন শযারীবরে 
প্রবেিধেেেযার েরযা বিকিচনযা েরুন। বিবভন্ন হুইলকচয়যাকর বিবভন্ন পবরমযাকর স্যাকনর প্রকয়যােন িকে পযাকর। েৃবরিম অঙ্গ-
প্রে্ঙ্গ রযােকল েযা এমনবে স্বল্প দরূত্বকেও েঠিন েকর সেযাকল। শযারীবরে অক্মেযা রযােযা িযাচ্যাকদর সযাকর েযাকদর পকক্ সেযান 
সমযা্যানটি সিকচকয় ভযাল েযাে েরকি সস বনকয় েরযা িলনু।

 y অক্মেযা রযােযা িযাচ্যাকদর েন্ সিযায়ে বডভযাইস (স�মন ক্রযাচ, হুইলকচয়যার, বিয়যাবরিং এইড, সরিইল িেু) সরিরযাি েরুন।
 y প্রবেিধেী বশশুকদর সশখযাকনযার েন্ বশক্ে প্রবশক্র বদন। বশক্েকদর েমপকক্ শযারীবরে অক্মেযা রযােযা িযাচ্যাকদর সশখযার 
সক্করি সুবি্যা েকর বদকে বিকশে প্রকয়যােনীয়েযাগুকলযা ও অন্যান্ িযাচ্যাকদর দ্যারযা সকচেন বিকভদ সম্পকেকি  সকচেন রযােযা উবচে।

 y প্রবেিধেী বশশুকদর েন্ সশৌচযােযাকর আসন স্যাপন েরুন৷ 
 y �বদ বেেু বশশু পবরকেিযাগুকলযা অ্যাকক্সস েরকে নযা পযাকর, েযািকল সেযান বিেল্পগুবল সম্ি েযা সভকি সদখুন (স�মন দরূ বশক্ন, 
অবডও-বভেু্ য়যাল সযামরিী, সরবডও িযা সটবলবভশন সম্প্রচযার, িই ইে্যাবদ)।

 y উভয় সমৌবখে এিিং বলবখে আেযাকর সসিযা সম্পকেকি  ের্ প্রদযান।
 y বনবচিে েরুন স� বেভযাকি �রযা�র সেযাপনীয়েযা ও অিবিে সম্ে বনবচিে েরযা �যায় েযা সি সিযা্শবতিিীন ি্বতিিেকিকে 
পবরকেিযা প্রদযান েরযার েন্ েমমীিনৃ্দ প্রবশবক্ে। স্যানীয় এনবেওগুবলর ইবেমক্্ বেেু বেেু প্র�ুবতিেে জ্যান আকে৷

 y বনবচিে েরুন সর শশক্ষায় অ্ষাকসেকসর েন্ সেযাকনযা আবরকিে প্রবেিধেেেযা সনই। 

সনষােসমহূ: 
 y বিিযাদ িযা সেযাকনযা প্রযােৃবেে বিপ�কিকয়র �কল প্রভযাবিে িযাচ্যাকদর েন্ সু্ককলর ব� মকুি েরযার সেযাকনযা সম্যািনযা রকয়কে বেনযা সদখুন।
 y সু্কল উপেরকরর খরকচর েরযা (স�মন, সপযাশযাে, িই), এিিং েযা প্রকিশযাব্েযারকে প্রবেকরযা্ েকর বেনযা েযা বিকিচনযা েরুন।

 y প্রশযাসবনে প্রশেবন্েেষার প্রভষাব প্রশবমে েরুন, স�মন নবরেরকরর অভযাি, �যা বশশুকদর বশক্যা ও প্রবশক্করর সুক�যাে পযাওয়যা 
সরকে বিরে েরকে পযাকর৷ 

সনষােসমহূ: 
 y বশক্যার েন্ নবর (স�মন েকমের সযাটিকি ব�কেট, সু্কল সযাটিকি ব�কেট) আিবশ্ে িকল, দকু�কিযাকে ক্বেরিস্ত বশশুকদর েন্ 
আিবশ্েেযাটি বশবরল েরযার বিেকয় েেৃকি পকক্র সযাকর েরযা িলনু িযা সি বশশুরযা �যাকে বশক্যায় অ্যাকক্সস পযায় েযা বনবচিে 
েরযার েন্ বিেল্প পদ্বে েঠন েরুন।

 y ে্যাম্প সসটিিংকস, িযারযাকনযা নবর েযািযা বশশুকদর রিির েরযা িয়৷ �বদ স্যানীয় সম্প্রদযায়কে বডবঙকয় এটি েরযা সম্ি নযা িয়, েকি 
অনরুিি েকর এেটি অবেবরতি সময়েযাল বিকিচনযা েরুন �যার মক্্ বপেযামযােযাকদর �যাকে নবরগুবল সপকে সিযায়েযা েরযা �যায়। 
সু্কলগুবলর সনযাতি েরযার েন্ স্যানীয় েেৃকি পকক্র সযাকর েযাে েরুন এিিং এেটি সম্যাি্ বিেল্প েযািযা এেটি সু্কল সরকে বশশুকে 
িযাদ সদন নযা।

 y নবরপকরির অভযাি স� অন্যান্ পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযারকে ক্বেরিস্ত েরকে পযাকর েযা বিকিচনযা েরুন। উদযািররস্বরূপ, 
পযাবেস্তযাকন নবরপরি েযািযা সেযাকনযা বপেযামযােযার খযাদ্ িণ্কন প্রকিশযাব্েযার সনই এিিং েযারযা েযাকদর সন্তযানকদর সু্ককল পযাঠযাকনযার 
পবরিকেকি  েযাে েরকে পযাঠযায়
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সংস্ষান ন  : g শবভষাকির সচেশলস্

 y সু্ককল আসযা সংরিষান্ত শবষয়-শভশতিে বষা সংসৃ্কশে সম্পশে্য ে প্রবেিধেেেযাগুবল পরীক্যা েরুন এিিং সমযা্যান েরযা সম্যাি বে নযা েযা সদখুন।

সনষােসমহূ: 
 y বিবভন্ন প্রকয়যােন পূরকরর েন্ সু্ককলর পবরিেকি নক�যাে্ সময়সূবচ। বশশুকদর বদকনরকিলযা অবনিযা�কি দযাবয়ত্ব সরকে রযােকে পযাকর। 
প্রযাতিিয়স্ক বশক্যারমীকদর েযাে েরকে স�কে িকে পযাকর। িেকরর বনবদকিটে সমকয় েৃবে েযাকে সনযামযাবডে সেযাষ্ীগুকলযা �ুতি রযােকে পযাকর।

 y সেযাকনযা বচরযাচবরে বশক্যা নয় / স� বশক্যারমীকদর ্রযা প্রকয়যােন েযাকদর েন্ সু্কল পরিেমী ক্যাস (স�মন স� প্রযাতিিয়স্করযা 
বচরযাচবরে বশক্যার বেেু বদে বমস েকরকে, স� সমকয়কদর েযাকদর এলযােযায় বচরযাচবরে অনশুীলকনর েযারকর বশক্যায় অ্যাকক্সস 
নযাও রযােকে পযাকর)।

 y বনবচিে েরুন স� সবশনশফশসয়ষাশর ি্বতিিেকি েযাকদর বশক্যার অব্েযার, এিিং সেযারযায়/বেভযাকি েযা পযাওয়যা �যাকি সস সম্পকেকি  েযাকনন। 

সনষােসমহূ: 
 y অব্েযারগুকলযা সম্পকেকি  সকচেনেযা প�কিযাতি পবরমযাকর সমস্ত সিবনব�বশয়যাবরর েযাকে সিযা্েম্ ভযােযায়, বিকশেে আশ্রয় সেকন্দ 
�যারযা নেুন একসকে েযাকদর সরিরযাি েরযা উবচে। 

 y মবুদ্রে উপযাদযানগুকলযার স্বযাক্রেযার স্তরগুকলযা বিকিচনযা েরকে িকি (স�মন পযাকঠ্র পবরিকেকি  বপকক্টযারিযাকমর ি্িিযার)। অব্েযার 
ও পবরকেিযা সম্পকেকি  সকচেনেযার অভযাি বনয়বমেভযাকি মলূ্যায়কনর সক্করি এেটি ি্ি্যান বচবনিে েকর৷

 y বনবচিে েরুন সর নষারী ও সমকয়কদর সরন বশক্যায় অ্যাকক্সস রযাকে 

সনষােসমহূ: 
 y সম্প্রদযায়কে মলূ্কিযা্ ও সমকয়কদর বশক্যার সুবি্যাগুকলযা সম্পকেকি  সিংকিদনশীল েকর েুলনু। এর সরকে েমকিসূবচর েযা�কিেলযাপ 
েকি েুলনু।

 y সেকল ও সমকয়কদর সমযান নবরভুতিকে উৎসযাবিে েরযার েন্ সযািলীল েযা�কিেলযাপকে অন্তভুকি তি েরুন এিিং সৃ্মবেশবতির িযারকে 
রক্যা েরুন �যা তেকশযারপ্রযাতি সমকয় ও সেকলকদর সক্করি বনবদকিটে েরযা আকে েযারর েযাকদর েযািযােযাবি িযাল সেকি সদওয়যার বিবভন্ন 
েযারর/চযাপ আকে৷

 y স�খযাকন সমকয়কদর েন্ বচরযাচবরে সু্কবলিং সনই সসখযাকন অবচরযাচবরে বশক্যা / সু্কল পরিেমী ক্যাসকে সমরকিন েরুন।

 y শবপর্যয় িযা সিংেেকি দ্যারযা আক্রযান্ত বশশু ও েরুরকদর সক্করি িয়ঃসীমযা িলিৎ েরযা উবচে নয়। �বদও, বশক্যার সুবি্যাগুবলকে অল্পিয়সী 
সেকলকমকয়কদর সকঙ্গ অকনে িি িযাচ্যাকদর এেবরিে েরযার বনরযাপত্তযামলূে সমস্যা রকয়কে। এই বনয়মগুবল স�গুবল প্ররযাগুবলকে প্রকয়যাে 
েরযা িয় েযারর েযারযা বিশ্বযাস েকর স� এই বনয়মটি প্রক�যাে্ িযা বনবেদ্ িযা অনকুমযাবদে, বনয়মটির প্রেৃবের উপর বনভকি র েকর। 

 y অ্ষাকসেস এবং তবষম্ মশনের েরষা 

সনষােসমহূ: 
 y প্রেল্প বনকদকিশেগুবলকে (স�মন, বশক্যা পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযার রযােযা ি্বতির সিংখ্যা) িয়স, বলঙ্গ ও অিস্যান িযা বনবদকিটে 
সেযাষ্ীর বভবত্তকে বিভতি েরযা বনবচিে েরুন (স�মন, প্রবেিধেী ি্বতিরযা, দযাবরদ্র্, ভযােযা, েযাবেেে সিংখ্যালেুের)।

 y বিদ্মযান েনসিংখ্যার সডটযার সকঙ্গ নবরভুবতির সিংখ্যার েুলনযা েরুন। সেযালক�যাে সরকে আপবন িলকে পযাকরন স� সেযান 
সেযাষ্ীর প্রশযাব্েযার সনই (স�মন, বশশুকদর 10% বশশু েযাবেেে সিংখ্যালেু িকল বে বশক্যারমীকদরও 10% এই সেযাষ্ীর?)

 y স�খযাকন সম্যাি্ প্যাকরন্ েবমটি এই েযাে েরকে প্রবশক্করর। েবমটিগুবল নেশযাগুবল প্রবেিধেী-িযাধেি িওয়যা বনবচিে েরকে 
ঠিেযাদযারকদর সকঙ্গও েযাে েরকে পযাকর। 

 y পুরুে, নযারী, সেকল এিিং সমকয়, মযা-িযাি, েযারি-েযারিী এিিং বশক্েকে বশক্যামলূে বিেকয়র মলূ্যায়ন, প�কিকিক্র এিিং বরকপযাটিকি িংকয় 
বন�ুতি েরুন৷

দষায়বদ্ধেষা, অংশরিহে ও ক্মেষায়ন

 y শশক্ষা েেৃ্য পক্, স্ষানীয় সরেযার, বশক্ে, সম্প্রদযাকয়র পুরুে, মবিলযা, িযালে ও িযাবলেযাকদর সকঙ্গ সম্প্রদযাকয়র মক্্েযার বশক্যার 
চযাবিদযা সম্পকেকি  েযাকদর ্যাররযা ও মেযামেকে বিকিচনযায় আনকে পরযামশকি েরুন। 

সনষােসমহূ: 
 y বনবচিে েরুন স� পযাঠ্ক্রম েঠন এিিং সু্কল সযাটিকি ব�কেশযান সি বশক্যার বিেকয় স�ন স্যানীয় েেৃকি পক্কদর বিেবিে েরযা িয়। 
 y তেবর িযা সমরকিন েরযা পযাঠ্ক্রম এিিং বনকদকিশনযামলূে উপেররগুবলকে বলঙ্গ-সিংকিদনশীল িকে, তিবচরি্ ও বশক্যার বিবভন্ন 
চযাবিদযা স্বীেযার েরকে এিিং বশক্যারমীকদর প্রবে সম্যানকে উন্নীে েরকে িকি। পবলবস, েযাবরকুলযাম, পযাঠ্পুস্তে এিিং বশক্করর 
পদ্বেগুকলযা সবিষু্েযা, অনু্ যািন ও বিিযাদ সমযা্যাকনর দক্েযার প্রচযার েরযার পযাশযাপযাবশ মযানি অব্েযার, িযাচ্যাকদর অব্েযার 
ও তিেম্িীনেযার প্রচযার েরকে সযামঞ্স্ েরযা প্রকয়যােন।
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 y আকস্ত চলষাকফরষা েকরন বষা প্রশেবন্ী ব্শতিকদর সযাকর েষাজ েরষার জন্ স্ষানীয় েেৃ্য পক্ এবং নযােবরে সমযাকের মক্্ 
বিকশেজ্ েযাউকে বচবনিে েরুন। েযাকদর ভূবমেযা শবতিশযালী ও সমরকিন েরুন এিিং েীভযাকি পবরকেিযা বিেররটির উন্নবে েরকে িয় 
সস সম্পকেকি  েযাকদর অবভজ্েযা সরকে বশখুন।

সনষােসমহূ: 
 y চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদর বচবনিে েরকে ও েযাকদর েমকিসূবচর সিযায়েযায় অন্তভুকি তি েরকে বিকশেযাবয়ে 
সিংস্যার সকঙ্গ সিক�যাবেেযা েরুন। সিবশরভযাে সদশগুবলকে ইবেমক্্ই েযােীয় অরিযা স্যানীয় এনবেও আকে �যারযা অসিযায় 
সেযাষ্ীগুবলকে পবরকেিযা বদকয় রযাকে৷ এই এেই এলযােযায় েযাে নযাও িকে পযাকর, েকি েমমীকদর প্রবশক্র এিিং সেসগুকলযার 
সর�যাকরকসির েন্ এেটি মলূ্িযান সম্পদ িকে পযাকর।

 y এেই এলযােযায় েমকিরে েমমীরযা িবুনয়যাদী েযা�কিেলযাকপর েন্ চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদরকে চলযাক�রযা েরকে 
সযািযা�্ েরকে পযাকরন।

 y এই সমস্যা বনকয় েমকিরে প্র্যান আন্তেকি যাবেে এনবেও �যার অন্তভুকি তি ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশযানযাল এিিং সিকল্পে৷

 y বেবভবভ এিিং চষাইল্ড সপ্রষাকেেশন সষাব-ক্ষাস্ষারগুশল সহ সুরক্যার ক্যাস্যাকরর সযাকর সুরক্যা সম্পবেকি ে উকদ্কের েরযা প্রবেকিদন 
েরুন এিিং ভযাে েরুন। অন্যান্ অ্যাক্টররযা সিযায়েযা সরিরযাি েরকে সক্ম িকে পযাকর। 

সনষােসমহূ: 
 y লঙ্ঘকনর সেসগুবলকে দ্রুে এিিং এলযােযার মক্্ প্রবেবষ্ে প্রমযার েযাকের পদ্বে অন�ুযায়ী পযাঠযাকে িকি। 
 y �রযা�র নেরদযাবর এিিং হুমবে প্রবেকরযা্ েরযার েন্ বনরযাপত্তযা সিংক্রযান্ত েটনযাগুবল বরকপযাটকি  েরযার এেটি বরকপযাটিকি িং পদ্বে 
েঠন েরুন। সরেযার এিিং অন্যান্ েমমীকদর বশক্যাকক্করি হুমবের বিরুকদ্ পদকক্প বনকে সমরকি েরযার েন্ মবনটর েরযা 
এিিং বরকপযাটকি  েরযা গুরুত্বপূরকি; সসইসযাকর আইবন দযাবয়ত্ব এিিং পরযামকশকি সিযায়েযা েরযার েকন্ও৷ বশক্যা ক্যাস্যার সসরেম 
অিংশীদযাবরকত্বর বিেযাকশর সমন্বয় েকর এিিং সসই ি্িিযার বিদ্মযান মযানিযাব্েযাকরর প�কিকিক্র ক্মেযার মযা্্কম েরযা বনবচিে 
েরযার দ্যারযা সনেৃত্ব বদকে পযাকর।

 y �খন বশক্যার চযাবিদযা বচবনিেেরর েরযা িকি এিিং প্রবেবক্রয়যা েযানযাকনযা িকি েখন সমষাকজর সমস্ত স্তর এিিং বশশুকদর সযাকর আকলযাচনযা 
েরযার বিেয়টি বনবচিে েকর৷ 

সনষােসমহূ: 
 y বিবভন্ন মযানদডে ক্মেযার ভযারসযাম্কে প্রভযাবিে েরকে পযাকর। বেেু স্যাকন বভন্ন আরকি-সযামযাবেে সেযাষ্ীগুবলর (সয়মন নযান্দবনে 
অরিযা অরকিতনবেেভযাকি সিংখ্যালেু) সযাকর আকলযাচনযা েরযা গুরুত্বপূরকি৷ সমস্ত পবরবস্বেকে, বশক্যা পবরকেিযাগুবলর অিস্যান, 
বডেযাইন এিিং প্ররযালী বিজ্যাকনর েন্ এেেকনর মবিলযা, পুরুে, সেকল, সমকয়, বেকশযার-বেকশযারী, প্রবেিধেেেযা সকমে বশশু 
এিিং মযা-িযািযার প্রকয়যােন ও অনরুবতি সিযা�যার েন্ েযাকদর সিযাইকে অন্তভুকি তি েরযা উবচে৷

 y সমযাকের সমস্ত স্তকরর প্রকয়যােনীয়েযার বিকিচনযা েরযাই �করটে নয়৷ সমযা্যানগুবল সনযাতি েরকে এগুকলযাকে েবিে রযােকে 
িকি। প্রযাসবঙ্গে এিিং সম্যাি্ভযাকি আরও মেিবুে তেবর েন্ অবেবরতিভযাকি এটি সিবনব�বসয়যারীর ভযািনযার আস্যা এিিং 
আত্ম-সম্যান তেবর েরকি৷ উদযািরর: এেটি বশক্যামলূে েমকিসূবচকে, েমমীরযা েযানে স� বশশুকদর সশৌচযােযাকরর প্রকয়যােন 
িকে পযাকর৷ েযারযা বশশুকদর সযাকর েরযা িকলন বন, �যারযা পকর খুকঁে পযাওয়যা �যায় েেকি  আেযার বনকয় ভয় বেল। বশশুরযা ক্রমযােে 
পযায়খযানযার িযাইকর মলে্যাে েকর রযাকে, �যা স্বযাস্্বিব্র এে ্রকরর সমস্যা তেবর েকর।

 y িযাস্তুচু্ে সম্প্রদযাকয়র সকঙ্গ েযারযা ব�কর সেকল িযা েযারযা স্যানীয়ভযাকি সিংিে িকে চযাইকল েযারযা স� ভযােযা ি�ুকে পযারকি সসই 
ভযােযায় উপ�ুতি িবৃত্তমলূে প্রবশক্করর নেশযা তেবর েরকে পরযামশকি েরুন।

 y শশশুকদর (বষালে ও বষাশলেষা উভয়কেই) শশক্ষাথমী সশমশেকে এিিং শপেষামষােষাকদর (পরুুষ ও মশহলষা উভয়কেই) 
অশভভষাবে-শশক্ে সশমশেকে শনকয়ষাশজে েরুন।

সনষােসমহূ: 
 y প্রযাসবঙ্গে েমকিরে ি্বতিকদর আত্মম�কিযাদযাকিযা্ ও সযামরকি্কে উৎসযাি সদওয়যার সকঙ্গ সুরক্যার উকদ্ে রকয়কে এমন ি্বতিকদর ক্মেযায়ন 
সযািযা সদওয়যাকে আরও প্রযাসবঙ্গে ও সটেসই েরকে সযািযা�্ েরকে পযাকর। উদযািরর: পযাবেস্তযাকন, েযারি েবমটিগুবল বিবভন্ন দযাবয়ত্ব 
অব্েে েকর, �যার মক্্ রযাকে সু্ককলর স্বযাস্্বিব্ নেকর রযাখযা এিিং সু্ককলর েযারি-েযারিীকদর মক্্ উপবস্বের বিেয়টিকে উেসযাবিে 
েরযা৷ এই েযা�কিেলযাকপ অকন্র উপেযাকরর তদ্ে সুবি্যা রকয়কে �খন বনকের স্ব-সুরক্যা ক্মেযা শবতিশযালী েরযা।

 y বশক্যাবিদকদর ও বশশুকদর বনকেকদর মক্্ বনয়বমে বনকয়যাবেে রযােযা (বশশুকদর অিংশরিির) বনবচিে েরকে বশশুকদর (িযালে ও 
িযাবলেযারযা উভয়ই) অিংশরিিরমলূে েবমটি রযােযা (বশক্যারমী উপকদটেযা সিযাডকি ) বনবচিে েরুন।

 y মযাবলেযানযার ভষাবনষাকে উেসষাশহে েরষার জন্ শশশু ও সম্প্রদষায়গুশলকে সু্কল শিজষাইন ও িঠকন অন্তভু্য তি েরুন৷ বশশুকদর 
বনমকিযাকরর সকঙ্গ েবিে েরযা উবচে নয়।

 y শনশচিে েরুন সর সু্কল পশরচষালন েশমটি েরেযাবন্ত্রে এিিং সিকিি্যাপী। ্মমীয় অরিযা সম্প্রদযাকয়র সনেযাকদর সু্কল পবরচযালনযায় 
বন�ুতি েরুন৷ এই সু্ককলর বিকরযাব্েযা িযা আক্রমর েরযার েন্ মেযাদবশকিে িযা ্মমীয় উকদেশ্ সরযাকনযা �যায়।
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 y পরষামশ্য ও অশভকরষািগুকলষার জন্ অ্যাকক্সসক�যাে্, সিে অনু্ যািনক�যাে্ উপযায় সসট আপ েরুন 

সনষােসমহূ: 
 y ্কর সনকিন নযা স� এেটি সখযালযা দরেযা নীবেই �করটে। বনবচিে েকর স� অবভক�যাে েমযা সদওয়যার অন্ সম্যািনযাও আকে 
স�কক্করি বশক্যামলূে/প্রেল্প েমমীর েযাকে বনকেকদর প্রেযাশ েরযার েন্ সিবনব�বসয়যাবরর প্রকয়যােন িয় নযা৷

 y সিংকশযা্নমলূে ি্িস্যারিির েযা�কিের েরযা �যাকি/প্রকয়যােন বেনযা েযা বনবিকিকশকে সমস্ত অবভক�যাকের উত্তর বদন।
 y স্যা� পুরুেকদর এিিং মবিলযাকদর উভয় সকঙ্গ প্রবক্রয়যা এিিং এটি বশশুকদর েন্ অ্যাকক্সস েরযা িয় েযা বনবচিে।
 y এটি েীভযাকি েযাে েকর েযা �যাকে সম্পবেকি ে সমস্ত ি্বতিরযা (স�মন িযাচ্যারযা, বশক্যারমী, সপকরন্ েবমটিগুকলযা, বশক্ে-বশবক্েযা) 
েযাকন সসই লকক্্ সকচেনেযা িযািযাকনযার সসশন সিংেঠিে েরুন।

 y বিভ্রযাবন্ত েমযাকে অন্যান্ সক্করির সকঙ্গ (স�মন, সুরক্যা) এেটি স�ৌর অবভক�যাে পদ্বের েরযা বিকিচনযা েরুন।
 y অবভক�যাে পদ্বে সুরক্যা স�ৌন সশযাের ও অিমযাননযাের ি্িস্যা সরকে সুরক্যার সকঙ্গ সঙ্গবেপূরকি িকে িকি।
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 আশ্রয়দষাকনর েম্যসশূচ

সরুক্ষা মলূ স্ষাকে আনয়কনর জন্ টিপস 
সিংস্করর 1 (সম 2014)

এই সনযাটটির বিেয়িস্তু প্র্যানে বনম্নবলবখে উৎসগুকলযা সরকে েৃিীে িয়:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর (WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

এই সনযাটটি বেনটি বিভযাকে ভযাে েরযা িকয়কে, �যা সপ্রযাকটেশন মযাইব্রেবমিং এর চযারটি মলূ উপযাদযানগুবলকে প্রবেবনব্ত্ব েকর। বিেয়িস্তু 
সযামবরিে িওয়যার প্রকয়যােন সনই, বেন্তু মযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা নীবের এেীেরর বনবচিে েরযার েন্ মখু্ পদকক্প রিিকরর 
উদযািররগুবল উপস্যাপন েকর।

শনরষাপতিষা এবং সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শে েরষা এ়িষান

 y বনবচিে েরুন স� িযাসস্যাকনর প্রস্তযাবিে অিস্যাকনর েন্ শযারীবরে আক্রমকরর হুমবে, বনরযাপত্তযার হুমবে স�মন খবন অঞ্চল, িযা 
পবরকিশেে ভযাকি অস্যায়ী অঞ্চল স�মন খযািযা পযািযাি, নীচু স্লভযাে, এিিং িন্যা, আকনেয়বেবর এিিং অন্যান্ সম্যাি্ প্রযােৃবেে বিপ�কিয় 
অ্ু্বেে অঞ্চকলর েরযা স�ন বিকিচনযা েরযা িয়।

 y েবম ভযািযার চুবতি সিযা�যা আিবশ্ে �যার মক্্ অন্তভুকি তি েবমর সিংবিব্িদ্/আইনসম্ে এিিং েেযানেুবেে অবভেমকনর অব্েযার, 
েল ও অন্যান্ প্রযােৃবেে সম্পকদর সযাকর উত্তরযাব্েযার সূকরি প্রযাতি অব্েযার৷ এই সযাি্যানেযাগুবল উকছিদ িযা �ঁুবের হ্যাস েরকি �যা 
এইসি বিেয়গুবলর স্বছিেযার অভযাকির েযারর িকে পযাকর। �খন অবনবচিে পরযামশকি সুরক্যা ক্যাস্যার (িযাউবেিং, ল্যান্ড এিিং সপ্রযাপযাটিকি  
গ্রুপ স�খযাকন সম্ি)।

 y বনবচিে েরুন স� েরুরী অিস্যায় খযাবল েরযার েন্ স�ন প�কিযাতি িযাবির পর সি িযাসস্যান বডেযাইন েরযা িয়, এিিং বিপ�কিকয়-ক্বেরিস্ত 
সলযােেনকে স�ন অবনে বনরযাপত্তযা এিিং খযাবল েরযার পদ্বে সম্পকেকি  ের্ ও প্রবশক্র সদওয়যা িয়।

 y নেরদযাবরর সক্করি আশ্রকয় বনবদকিটে সযাি্যানেযা অিলম্বন েরুন এিিং সম্ি িকল েবমউবনটি নেরদযাবর েযা�কিের েরুন।

 y সেযাটযা সযাইট/সসকটলকমন্ েকুি েযা�কিের আকলযা সরিরযাি েরুন সযাকর স্যাবনকটশকনর স�বসবলটিগুকলযার মকেযা সিকিেনীন ও েবমউনযাল 
এলযােযাগুকলযাকে বিকশে মকনযাক�যাে বদন।

 y সশযাের ও আপবত্তেনে ি্িিযাকরর �ঁুবেকে হ্স েরকে আশ্রয়স্লগুকলযাকে নূ্ নেম স্যাকনর মযানেকে সম্যান েযানযান।

 y িযাসস্যান এিিং সযামবয়ে িকন্দযািকস্তর েযায়েযার সরকে বনরযাপদ দরূকত্ব সম্প্রদযায় সম্পবেকি ে অঞ্চল ও সিংরিি সেন্দ েঠন েরুন। বনবচিে 
েরুন স� প্রবেিধেী এিিং িয়স্ক ি্বতিিেকি সসগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযারকিন।

 y পুরুে ও মবিলযাকদর েন্ পৃরে স্যানযােযার ও সশৌচযােযাকরর পবরেল্পনযা, অধেেযার ও পৃরেীেৃে এলযােযাগুকলযা এিযান।

 y আরও ভযাকলযাভযাকি মবিলযা ও সমকয়কদর সুরবক্ে েরযার েন্ অিংশরিির এিিং দরেযা িধে (�খন সযািংসৃ্কবেেভযাকি প্রযাসবঙ্গে) েরযাকে 
অন্তভুকি তি েরুন, বিকশেে এেলযা মবিলযা এিিং মবিলযা-প্র্যান পবরিযার৷

 y িযািবে সেযাপনীয়েযা ও ম�কিযাদযা প্রদযাকনর েন্ আশ্রয় সযামরিী এিিং দরূত্ব প্রদযান েরুন, বিকশে েকর সিংসৃ্কবেকে স�খযাকন পুরুেকদর এিিং 
মবিলযাকদর স্টেভযাকি পৃরে িযা পবরিযাকরর সেযাপনীয়েযা খুিই গুরুত্বপূরকি।

 y ি্বতিিেকি �যাকে বনরযাপকদ েযাকদর িযাসস্যাকন ব�কর আসকে পযাকরন েযা বনবচিে েরকে মখু্ রিযান সযামরিী িন্কনর বনরযাপদ স্যান তেবর 
েরুন এিিং সময় বন ক্িযাবরে েরুন।

 y আশ্রকয় প্রকিশযাব্েযার চযাপযা উকত্তেনযা িযা দ্ন্দ্ব তেবর েরকে বেনযা েযা মলূ্যায়ন েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� িকন্দযািস্তগুবলকে দশৃ্মযানেযা ও আকলযার ি্িস্যা প�কিযাতি এিিং রযাকরি �রযা�র বনরযাপত্তযা আকে।
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 y বনবচিে েরুন স� অপবরিযা�কি পবরকেিযাগুবল (স�মন, স্বযাস্্ সেন্দ, খযাদ্ িন্ন ও েল্যারযা, সু্কল, ইে্যাবদ) এিিং উপেররগুবল স�ন 
িযাসস্যান ও িকন্দযািকস্তর েযায়েযা সরকে সিকে ও বনরযাপকদ অ্যাকক্সস েরযা �যায়।

 y �বদ বনরযাপত্তযার েন্ প্রকয়যােন িয় েকি বনবচিে েরুন স� সেযাষ্ীগুবলর েন্ আলযাদযা রযােযার েযায়েযা রকয়কে স�মন এেযা রযােযা নযারী, 
প্রবেিধেী ি্বতি এিিং এেযােী বশশুরযা এিিং এই এলযােযাগুবল অপি্িিযার িযা সবিিংসেযার লক্্ সরকে সুরবক্ে।

 y সেযার েকর স্যানযান্তর েরযা িযা স�রযাকনযা েবিে এমন সেযাকনযা আশ্রয় িযা েনিসবের েযা�কিেলযাপ এবিকয় চলনু। 

 y বনয়বমে ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর সুরক্যা মবনটর েরুন এিিং আশ্রয় েমকিসূবচকের বডেযাইন পবরিেকি ন েরুন অরিযা উন্নে সুরক্যার েন্ 
স্যানীয় েেৃকি পকক্র সযাকর আকলযাচনযা েরুন৷

 y স্যানীয় উপযাদযানগুকলযা, বিদ্মযান ক্মেযা ও পবরকিশকে বিসযাকি বনকয় আসুন। �খনই সম্ি, স্যানীয়ভযাকি রিিরক�যাে্ এিিং উপলধি 
সযামরিী এিিং শ্রম স্যানীয় অরকিনীবেকে উপেযাকরর েন্ ি্িিযার েরযা উবচে, স্যানীয় সম্পদ হ্যাস নযা েরযার সময়

অথ্যবহ অ্ষাকসেস 

 y িযাস্তুচু্ে ি্বতিকদর সমযানভযাকি বিকিচনযা েকর, েযারযা সিযাস্-পযাবরিযাবরে ি্িস্যায় িসিযাস েরকেন বেনযা, সমবটেেে সেন্দগুবল শহুকর 
িযা রিযামীর এলযােযায় আত্মবনভকি রশীল, ে্যাকম্প আত্মবনভকি রশীল, অরিযা পবরেবল্পে ে্যাকম্প িসিযাস েরকে। 

 y বনবচিে েরুন স� িযাসস্যাকনর গুরেে মযান সেল গ্রুকপর মক্্ �যাকে সমযান িয় সসটি বনবচিে েকর একেবসিগুবল িযাসস্যান িন্কনর 
সময় বিবভন্ন েমেেে, েযাবেেে, েযােীয় িযা সযামযাবেে গ্রুপগুবলর বিেকয় বিকিচনযা েকর।

 y ি্বতি ও সেযাষ্ীগুকলযাকে প্রকয়যােনীয়েযার বভবত্তকে অরিযাব্েযার বদন – সেযাকনযা সেযাষ্ীর সমযা্যান শু্ুমযারি এই েযারকরই েযাকদর 
অরিযাব্েযার সদকিন নযা।

 y বনবচিে েরুন স� িযাসস্যানগুবল সেল গ্রুপ ও ি্বতিিেকি অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন এিিং সসগুবল �রযা�র, প্রকয়যােন িকল শযারীবরে িযা 
মযানবসে প্রবেিধেী এিিং িয়স্ক ি্বতিিকেকির সমস্যাগুবল বিকশে েকর বলবপিদ্ েরুন, পবরিযাকরর িযাসস্নগুবল আলযাদযাভযাকি পবরিেকি ন 
েরুন, িযা সেকল অ্যাকক্সস েরকে পযারকি এম্ন িযাসস্যান তেবর েরুন।

 y অক্মেযা রযােযা ি্বতিরযা এিিং িয়স্ক ি্বতিরযা বিেরর/স�বসবলটি সযাইটগুকলযাকে (স�মন খযািযার, েল) আসকে সক্ম নযাও িকে পযাকর। 
অক্মেযা রযােযা ি্বতি ও প্রিীর ি্বতিকদর েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ অবেবরতি ি্িস্যারিিকরর পবরেল্পনযা।

 y বনবচিে েরুন স� িযাররুমগুবল প্রবেিধেী এিিং িয়স্ক ি্বতিিেকি অ্যাকক্সস েরকে পযাকরন, এিিং সেযাকটযা িযাচ্যাকদর েন্ বনরযাপদ।

 y পবরিযাকরর প্র্যান মবিলযা এমন পবরিযার, িয়স্ক ি্বতি এিিং প্রবেিধেী ি্বতিকদর মকেযা বিকশেভযাকি দিুকিল সেযাষ্ীগুবলর রিযাকরর মলূ 
বেবনসপকরি ও সসগুবল পবরিিকর সমযান প্রকিশযাব্েযার রযােযা বনবচিে েরুন।

 y স্বত্বযাব্েযারী, ভযািযাকট, ভূবমিীন, অনযানষু্যাবনে িযাবসন্দযাকদর এিিং সসকেন্ডযাবর িযাবসন্দযাকদরকে সুবি্যামেই ব�কর আসযা িকলও বিবভন্ন 
গ্রুকপর েন্ পুনিকিযাসন এিিং পুনবনকিমকিযাকরর বিেল্পগুবল বভন্ন।

 y পবরিযাকরর উভয় পুরুে এিিং মবিলযা প্র্যান স�ৌর মযাবলেযানযা অব্েযার স্বীেৃবে এিিং তিেম্ প্রবেকরযা্।

 y মবিলযা ও পুরুেকদর েযাকের ইনপুট ও েযাকদর বনমকিযার সক্করি েযাকের েন্ সমযান সুবি্যা সরিরযাি েরুন: স�মন েযাকের পযাবরশ্রবমে 
সদওয়যা িকল পুরুে ও মবিলযাকদর সমযান অরকি প্রদযান সুবনবচিে েরুন।

 y বশশুকদর প্রে্ন্ত এলযােযায় সখলকে �যাওয়যা এিযাকে বশশুকদর সখলযা্ুকলযা েরযার ও সম্প্রদযায় সেযাষ্ীগুবলর এেরি িওয়যার েন্ বনরযাপদ 
বিকনযাদকনর �করটে েযায়েযা রযােযা বনবচিে েরুন স�খযাকন পবরিযাকরর সদস্রযা েযাকদরকে আশ্রকয়র েলযা সরকে লক্্ েরকে পযারকি।

 y স� মযানেুরযা স্যানচু্ে িকয়কে েযারযা স্যানচু্ে িওয়যার েযারকর বপবেকয় পকি নযা রযােযা অিব্ সসই মযানেুকদর সমরকিন ও সিযায়েযা েরুন।

 y সবঙ্গিীন বশশুকদর বনরযাপদ ও সুরবক্ে আিযাসকনর েন্ �যািেীয় প্রকচটেযা চযালযাকে িকি এিিং বিকশবেেৃে সিংস্যা ও সম্প্রদযাকয়র বনকের 
দ্যারযাও প�কিকিক্র প্ররযালী স্যাপন েরকে িকি।

 y বনবচিে েরুন স� এেযা িয়স্ক ি্বতিিেকিকে েযাকদর বনকের িযাসস্যান বনমকিযাকর স�ন সিযায়েযা েরযা িয়।

 y সযািযা�্, পবরিির, আশ্রকয়র উপেরকর ও আশ্রয় বনমকিযাকর প্রকিশযাব্েযার পযাওয়যায় অরবক্ে সেযাষ্ীগুবলকে সযািযা�্ েরকে �রযা�র 
প্রবেবক্রয়যা তেবর েরুন। অক্মেযা রকয়কে এমন ি্বতি ও প্রিীর ি্বতিকদর অ্যাকক্সসক�যাে্ আশ্রকয়র েঠন বনবচিে েরকে েযাকদর স� 
সিযায়েযা প্রকয়যােন েযাকে বনবদকিটে মকনযাক�যাে প্রদযান েরুন।



204 প্রবশক্র বরকসযাসকি সিংস্যান 9ি
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দষায়বদ্ধেষা, অংশরিহে ও ক্মেষায়ন

 y বনমকিযাকরর স্যানীয় অনশুীলনগুকলযা প�কিকিক্র েরুন ও সসগুকলযা বনকয় প্রনে েরুন ও স�খযাকন সম্ি সসখযাকন উপ�ুতি পদ্বে 
ি্িিযার েরুন।

 y আশ্রকয়র ি্িস্যা েরযার েন্ এিিং স�খযাকন সম্ি েযাকদর ভূবমেযাকে শবতিশযালী ও সিযায়ে েকর সেযালযার েন্ দযাবয়ত্বপ্রযাতি স্যানীয় 
েেৃকি পক্কদর বচবনিে েরুন।

 y বনবচিে েরুন স� সযাইকটর পবরেল্পনযা এিিং বনিকিযাচকন �যাকে স্যানীয় েেৃকি পক্কদর বিেবিে েরযা িয় �যাকে পরিেমীেযাকল সেযাকনযা 
সমস্যার সৃবটে িয় এিিং স্যানীয় সনেযাকদর সম্বে পযাওয়যা �যায় এিিং েযারযা অিংশরিির েকরন। প্র�ুবতিেে এিিং বনমকিযার সিযায়েযা প্রদযান।

 y পবরেল্পনযায় এিিং মলূ রিযাকরর উপেরর িণ্ন িযাস্তিযায়কনর সক্করি মবিলযা ও পুরুেকদর বন�ুতি েরুন৷

 y ঐবেি্েেভযাকি বনমকিযার েযা�কিক্রকমর সযাকর েবিে বিবভন্ন সেযাষ্ীগুবলর সমরকিন প্রদযান েকর বেন্তু আশ্রকয়র সপ্রযারিযামগুবলকে অিংশরিির 
েরকে আরিিী িকে পযাকর।

 y তিবচরি্পূরকি সেযাষ্ী সি বিপ�কিয়-আক্রযান্ত েনকেযাষ্ীর েযাকে আশ্রকয়র েন্ বনরযাপদ স্যান ও েনিসবে ও সসইসকঙ্গ আশ্রকয়র নেশযা 
বচবনিে েরকে সযািযা�্ চযান।

 y প্রভযাবিে েনসিংখ্যার সকঙ্গ অবনে প্রবক্রয়যােরর এিিং েরুরী রিযার সরেন এিিং অনশুীলন।

 y বনবচিে েরুন স� বিপ�কিয়-আক্রযান্ত সলযােেনকদর স�ন প্রে্যািেকি ন, পুনিকিযাসন এিিং পুনঃপ্রবেষ্যার পবরেল্পনযা ও ি্িস্যাপনযায় 
সমূ্পরকিরূকপ বিেবিে েরযা িয়।

 y IDPগুকলযাকে পবরবস্বে িদকলর সযাকর সযাকর অিস্যান্তরমলূে সরকে আকরযা স্যায়ী েযাঠযাকমযাকে েযাকদর বনেস্ব আশ্রয়গুকলযাকে আপকরিড 
েরকে সক্ম েকর এমন বমবলে ভযাকি েকি সেযালযা আশ্রকয়র প্রচযার েরুন।

 y সম্প্রদযাকয়র স্ববনভকি রেযা ক্মেযা শবতিশযালী েরযা: ঐবেি্িযািী বনমকিযার পদ্বে উতসযাবিে েরযা, বিকশেে এমন এলযােযায় স�খযাকন 
আশ্রকয়র সযামরিী পবরিিন লবেবস্ে িযা বনরযাপত্তযা েযারকর সীবমে িয়; নযারীকে সমযানভযাকি অিংশরিিকরর সুক�যাে প্রদযান; বনরযাপদ বনমকিযার 
অভ্যাস জ্যান সকঙ্গ লযাভিযান িকে সবজ্জে

 y নেদ অকরকির বিবনমকয় েযাে, ও খযাকদ্র বিবনমকয় েযাকের পবরেল্পনযাগুবল ও সসইসকঙ্গ সন্তযাকনর সদখযাকশযানযার ি্িস্যা বনবদকিটে চযাবিদযা�ুতি 
পবরিযারগুবলর বনকেকদর আশ্রয় বনমকিযার েরকে সিযায়েযার সক্করি উপক�যােী িকে পযাকর। বনপীিনমলূে এিিং প্রেযাররযাপূরকি চচকি যাগুবল 
এবিকয় চলযার েন্ সসই ্রকরর প্রেল্পগুবলর িযাস্তিযায়ন মবনটর েরুন৷

 y েবমউবনটি সসন্যাকরর সযাকর দক্ নযারী ও পুরুে ও বেকশযারী সমকয়রযা এিিং সেকলকদর �যারযা আইবডবপ এিিং অন্যান্ প্রভযাবিে সম্প্রদযায় 
উভয় সরকে আশ্রয় বনমকিযার সমরকিন েরকে পযাকর সসগুবলর সযাকর েযাে েকর।

 y বনবচিে েরুন স� বনরযাপত্তযা িযা সম্প্রদযায়কে পবরকেিযা প্রদযানেযারী েমমী সমস্ত িহু-সসক্টরীয় মলূ্যায়ন এিিং বিকশে িযাসস্যাকনর মলূ্যায়কন 
িযাসস্যান বিকশেজ্ এিিং সযাইট লে্যানযারকদর সযাকর সিক�যাবেেযা েকর �যাকে শুরুকেই িযাসস্যাকনর িস্তকক্কপ বনরযাপত্তযার প্রভযাি বিকিচনযা 
েরযা িয়।

 y আবেকরয়েযা প্রদযানেযারী সম্প্রদযায়, সরেযাবর েেৃকি পক্ ও সসইসকঙ্গ সুবি্যা প্রযাপে, পুরুে, মবিলযা, িযালে ও িযাবলেযাকদর সকঙ্গ পরযামশকি 
েরযা বনবচিে েরুন। অক্ম ি্বতিকদর বনবদকিটে প্রকয়যােন সম্পকেকি  �রযা�র ের্ েযানযার েন্ েযাকদর আপনযার প্রকয়যােনীয় মলূ্যায়কন 
বন�ুতি েরুন৷

 y সেযাকনযা েবম িযা সম্পবত্ত ি্িিযার িযা েঠকনর আকে স�খযাকন সম্ি বলবখে আেযাকর অনমুবে রিির েরুন (স্যায়ী িযা অস্যায়ী)।

 y আবেকরয়েযা সদওয়যা পবরিযার এিিং সম্প্রদযাকয়র েন্ সিযায়েযার েরযা বিকিচনযা েরুন, স�মন, আবেকরয়েযা সদওয়যা পবরিযাকরর আশ্রয় 
বিসৃ্তে েরযার িযা খযাপ খযাইকয় সনওয়যায় সমরকিন সদওয়যা।

 y অবভক�যাে ও আকিদনগুকলযার েন্ উপযায় সসট আপ েরুন ও বনবচিে েরুন স� পুরুে ও নযারী উভকয়রই এই অবভক�যাকের উপযাকয় 
স্বছিকন্দ অ্যাকক্সকস রকয়কে।

 y প্রযাসবঙ্গে েেৃকি পক্, আইবন সসিযা িযা আিযাসন, ভূবম ও সম্পবত্তর অব্েযার বিকশে েকর অন্যান্ সিংস্যার েরযা উকলেখ েকর েনেকরর 
এনটযাইকটলকমন্ সম্পকেকি  ের্ এিিং সেযারযায় এিিং বেভযাকি েযারযা প্রবেেযারগুবল অ্যাকক্সস েরকে পযাকর, বিকরযা্ বনষ্পবত্ত েরকে পযাকর িযা 
ক্বেপূরকরর েন্ আকিদন েরকে পযাকর?

 y সেযাকনযা সশযােরমলূে শ্রম, বিকশে েকর বনমকিযাকরর েযায়েযায় বশশু শ্রম, এবিকয় চলনু ও প�কিকিক্র েরুন।
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 y আভ্ন্তরীর স্যানচু্বে বিেয়ে পরবনকদকিশে নীবের প্রচযার েরুন এিিং সসই সি েমকিসূবচ িযাস্তিযাবয়ে েরুন স�গুবল িযাস্তুচু্ে মযানকুের 
অব্েযাকর সমরকিন সদয়।

 y সেযারস্যান িযা শ্মশযাকনর মকেযা ি্িস্যা বিদ্মযান রকয়কে েযা বনবচিে েরযার পযাশযাপযাবশ মকৃের প্রবে প্রচবলে সযামযাবেে রীবের প্রবে 
সম্যান েযানযাকনযার প্রচযার েরুন।

 y স� সেযাকনযা দবৃটেকেযাচর েরযা সুরক্যার উকদ্কের আকলযাচনযা ও সমযা্যান িওয়যা বনবচিে েরকে বিবভন্ন িয়স, বলঙ্গ ও পটভূবমর ি্বতি ও 
সেযাষ্ীর, বিকশে েকর �যাকদর আশ্রকয়র বিকশে চযাবিদযা রকয়কে, েযাকদর সকঙ্গ বনয়বমে েযাঠযাকমযািদ্ সিংলযাপ ও আকলযাচনযার আকয়যােন 
েরুন।

 y েবমউবনটিকে বিকশে প্রকয়যােনগুবলর সযাকর ি্বতিকদর েীিন�যারিযার অিস্যার মলূ্যায়ন েরযার েন্ সমযাকের সযাকর েযাে েরযা 
িযা অনরুূপ প্রবক্রয়যাগুবল পবরচযালনযা েরুন, স�মন সেযান িয়স্ক ি্বতি িযা পযাবরিযাবরে সদস্ িযা িযাচ্যা-চযাবলে পবরিযাকরর েযািযা 
িসিযাসেযারী ি্বতিরযা।
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খষাদ্ সরুক্ষা ও জীশবেষা শনব্যষাকহর েম্যসশূচসমহূ

সরুক্ষা মলূ স্ষাকে আনয়কনর জন্ টিপস 
সিংস্করর 1 (েনু, 2014)

এই সনযাটটির বিেয়িস্তু প্র্যানে বনম্নবলবখে উৎসগুকলযা সরকে েৃিীে িয়:

 y মলূক্যাকের সুরক্যার েন্ ননূ্েম আন্তঃ-একেবসি স্্যান্ডযাডকি  (ডযাব্লুবভআই)
 y শররযারমী ও সিংেেকি-পীবিে েনকেযাষ্ীর মক্্ প্রবেিধেেেযা – অকুস্কল েযাে েরযা েমমীকদর (WRC) েন্ সিংস্যান বেট
 y েনবিেের েযােকিেলযাকপ বশশু সুরক্যার েন্ ননূ্েম স্্যান্ডযাডকি  (বসবপডযাব্লুবে)
 y বেবিবভ বনকদকি বশেযা (আইএএসবস)
 y মযানবিে চযাটকি যার এিিং মযানবিে প্রবেবক্রয়যায় (সেযালকে) নূ্ নেম স্্যান্ডযাডকি

এই সনযাটটি বেনটি বিভযাকে ভযাে েরযা িকয়কে, �যা সপ্রযাকটেশন মযাইব্রেবমিং এর চযারটি মলূ উপযাদযানগুবলকে প্রবেবনব্ত্ব েকর। বিেয়িস্তু 
সযামবরিে িওয়যার প্রকয়যােন সনই, বেন্তু মযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর সক্করি সুরক্যা নীবের এেীেরর বনবচিে েরযার েন্ মখু্ পদকক্প রিিকরর 
উদযািররগুবল উপস্যাপন েকর।

�বদও প্রবেটি িবরকিে েযাে সেযাটযা িযাস্তিযায়ন েকুি বিকিচনযা েরযা উবচে, েকি েরুবর অিস্যায় িযা প্রেল্প চকক্রর মলূ্যায়ন/প্রেকল্পর নেশযা 
তেবরর সময়েযাকলর মক্্ বিকশেভযাকি বিকিচনযা েরযার মকেযা েকয়েটি বিকশে েযােেমকি রকয়কে। এই বনম্নবলবখে প্রেীে-সেযাড সকঙ্গ 
িযাইলযাইট েরযা িয়:

 y েরুবর অিস্যা 
 y মলূ্যায়ন ও প্রেকল্পর নেশযার প�কিযায় 

বেেু বক্রয়যােলযাপ প্রেৃবেেে ভযাকি সিংকিদনশীল িকে পযাকর। এই েটনযাগুবলকে, এেেন সুরক্যা বিকশেকজ্র েযাকে সপৌঁেযাকনযার েন্ সুপযাবরশ 
েরযা িকছি৷ এটি বনম্নবলবখে বচকনির সযাকর িযাইলযাইট েরযা িয়: 

শনরষাপতিষা ও সম্ষানকে অরিষাশধেষার শদন ও ক্শে এ়িষান

 y খযাদ্, নেদ টযােযা, ভযাউচযার িযা েিযাবদ পশুর ম্্স্েযা সযা্যারর মযানেুকে বনবদকিটে বেেু বনরযাপত্তযা সমস্যায় দিুকিল েকর েুলকে পযাকর, 
স�মন আক্রমর। সম্পদ এই ্রকনর সম্পকদর মযাবলেযানযা িযা ি্িস্যাপনযা, �যা েরুরী মক্্ বিকশে েকর মলূ্িযান িকে পযাকর, সবিিংসেযা, 
অপিরর িযা অপি্িিযাকরর �ঁুবেকে সলযাকেকদর রযাকখ। স্যানীয় বনরযাপত্তযার পবরকিশ বিকলেের, মযাবলেযানযা বনদশকিন সম্পবেকি ে, লটুপযাকটর 
সযাম্প্রবেে ইবেিযাস িযা সচযারযাচযালযান, পশুপযালন পদ্বে এিিং পশুখযাদ্ সসিযা িযা িযােযারগুবল অ্যাকক্সস েরযার প্রকয়যােন, উচ্ �ঁুবে 
অভ্যাস এিিং েযা�কিেলযাপ বচবনিে েরযা প্রকয়যােন।

 y সুবি্যা প্রযাপেরযা িন্ন সেকন্দ সমস্যার সম্ুখীন িকে পযাকরন, বিকশে েকর চুবর, হুমবে ও সেযার েকর আদযায়। স� পবরকিকশ সিযায়েযা 
সরিরযাি েরযা িয় েযা সিংবলেটে সমস্ত ি্বতির েন্ অিশ্ই বনরযাপদ িকে িকি।

 y সুবি্যা প্রযাপেরযা সমস্যার সম্ুখীন িকে পযাকরন, বিকশে েকর স�ৌন বনরিি ও ডযােযাবে, �যার মক্্ িণ্ন সেকন্দ �যােযায়যাকের পকরর 
সরেযাবর িযা সিসরেযাবর পরীক্যা সেন্দগুবলও পকি। স� পবরকিকশর মযা্্কম সিযায়েযা সরিরযাি েরযা িয় েযা সিংবলেটে সমস্ত ি্বতির েন্ 
অিশ্ই বনরযাপদ ভযাকি পবরিযাবিে িকে িকি। �বদ বনরযাপত্তযা এেটি সমস্যা িয় েযািকল অ�এসবস সদস্কদর িন্কনর েযায়েযাটিকে 
সেযাকনযা সুবি্যাকভযােীর িযাবির েযােযােযাবে সরযাকনযার েন্ এেটি বিকশে প্রকচটেযা েরকে িকি, িযা বনরযাপত্তযা বনবচিে েরযার েন্ 
পবরিিকনর ি্িস্যা েরকে িকি।

 y খযাদ্ সুরক্যা এিিং সসই সম্পবেকি ে প্রবেবক্রয়যা ক্বেরিস্ত েনসযা্যারকরর চযাবিদযা সমটযাকনযার বদকে লক্ীভূে িকে িকি। উত্তরগুকলযা সেযাকনযা 
মকেই অনি্যানেবনে ভযাকি সশস্ত্র সেযাষ্ীগুকলযাকে িযা অন্ সেযাকনযা অনযােযাব্ষিে অ্যাক্টরকে ক্মেযায়ন েরকি নযা িযা অিস্যানটি 
শবতিশযালী েরকি নযা। খযাদ্ বনরযাপত্তযািীনেযার িযাইকর সুবি্যাকভযােীরযা এিিং েযাকদর উপলধি সেৌশকলর প্রবক্রয়যাগুবল এিিং অন্যান্ 
ক্মেযাগুবল সি বিকিচনযা বিকিচনযা েরযা প্রকয়যােন।

 y নেদ িযা ভযাউচযাকরর মকেযা বেবনসগুবল সমযােবিকরযা্ী উকদেকশ্ ি্িিযার েরযা স�কে পযাকর বেনযা েযা বিকিচনযা েরযা আিশ্ে, 
উদযািররস্বরূপ, সেযাট অস্ত্র িযা মদ, েযামযাে িযা অপি্িিযার েরযা �যায় এমন মযাদেদ্রি্, �যার �কল পযাবরিযাবরে বিিংসযা িবৃদ্ সপকে পযাকর। 
নেদ অরকি বদকল দনুমীবের বিকক্প িযা সশস্ত্র সেযাষ্ীর দ্যারযা সেকি সনওয়যার �ঁুবে িবৃদ্ সপকে পযাকর এিিং সুবি্যা প্রযাপেকে বনরযাপত্তযার 
�ঁুবের সযামকন প্রেট েরকে পযাকর।

 y িিৃত্তর রসদ সীমযািদ্েযার �কল �যা েটকে পযাকর েযা সক্বিও িযাস্তুচু্ে সুবি্যাকভযােীকদর আমন্ত্ররেযারীর পবরিযাকর অরিযা েবিকয় বেটিকয় 
িসিযাস েরযায় সক্ম েরকে খযাদ্ সিযায়েযা ি্িস্যাকে অরিযাব্েযার বদকে িকি। খযাদ্ সিযায়েযা বশবিকর রযােযার আেেকিকরর েযারর িকয় 
ওঠযা এবিকয় চলনু।
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 y খযাদ্ বনরযাপত্তযা এিিং ম�কিযাদযা রক্যার সমযােযাবিলযার সেৌশকল অিদযান রযাখযাকে সমরকিন েরকে িকি এেরযা মকন সরকখ স� েযাকদর েযারুর 
েযারুর খরচ রযােকে পযাকর িযা েযারযা �ঁুবে িিন েরকে পযাকর �যাকে দিুকিলেযা িবৃদ্ সপকে পযাকর, েযাই এগুবলকে এিযাকনযা উবচে। 

 y খযাদ্, নেদ টযােযা, ভযাউচযার িযা েিযাবদ পশুর ম্্স্েযা সযা্যারর মযানেুকে েযাকদর বনকের বনরযাপত্তযা রক্যার প্রকচটেযাকে ক্বেরিস্ত েরকে 
পযাকর এিিং েযাকদর দিুকিলেযা িযাবিকয় েুলকে পযাকর, েযাই সযাি্যাকন বিকিচনযা েরকে িকি।

 y েমকিক্মেযার খরচ, আনেুবঙ্গে িযােযাকরর প্রভযাি, স্যানযান্তকরর নমনীয়েযা, লক্্িস্তু িওয়যা এিিং বনরযাপত্তযািীনেযা ও দনুমীবের �ঁুবে সি 
ি্যাপে প্রসঙ্গ-বনবদকিটে বিকলেের ও েযা পেকন্দর েমকিসূবচকে অিবিে েরকে িকি।

অথ্যবহ অ্ষাকসেস

 y িয়স, বলঙ্গ ও অিস্যান িযা বনবদকিটে সম্প্রদযায় ্কর েবিকয় বেটিকয় রযােযা সডটযা সিংরিকির দ্যারযা খযাদ্ বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন ও প�কিকিক্র 
েরুন।

 y �বদ বেেু ি্বতি, উদযািররস্বরূপ িয়স্ক ি্বতি িযা প্রবেিধেী ি্বতিরযা, পবরকেিযাগুবল অ্যাকক্সস েরকে নযা পযাকরন, েযািকল বনবচিে েরুন 
স� েযাকদর খযাদ্ িযা টযােযা একন সদওয়যার বিকশে ি্িস্যা েরযা িকয়কে। এটযা সভকি সনওয়যা ঠিে নয় স� িধুে এিিং পবরিযারিেকি এটি 
েরকি৷ চলযাক�রযার ক্মেযা েম এমন ি্বতিকদর বচবনিে েরকে ও েযাকদর েমকিসূবচর সিযায়েযায় অন্তভুকি তি েরকে বিকশেযাবয়ে সিংস্যা, 
স�মন, ি্যাবন্ডে্যাপ ইন্যারন্যাশনযাল ও সিল্প এে ইন্যারন্যাশনযাল এর সকঙ্গ সিক�যাবেেযা েরুন।

 y েযা�কিেলযাকপ সেযান সেযাষ্ীর বিরুকদ্ িঞ্চনযা নযা েরযা আিশ্ে এিিং েযা এমন উপযাকয় েরযা আিশ্ে �যাকে �যা েরযা িকছি েযা অনভুি েরযা 
নযা �যায়। বিকিচনযা েরুন স� মবিলযা ও পুরুেকদর বেবনসপকরির েুলনযায় নেদ প্রযাতি েরযার ক্মেযা বভন্ন বেনযা েযা বিকিচনযা েরুন।

 y েযা�কিেলযাকপ সসইসি ি্বতির অব্েযার েুকল ্রযা ও েযা রক্যা েরকে সযািযা�্ েরযার প্রকয়যােন �যারযা ঐবেিযাবসেভযাকি প্রযাবন্তে িযা 
তিেকম্র বশেযার, স�মন, বেেু বনবদকিটে েযাবে, উপেযাবে অরিযা সেযাকনযা সেযাকনযা সমযাকের মবিলযা ও সমকয়রযা।

 y বিেযাবিে সিবনব�বসয়যারীর সযাকর িস্তকক্প স্যানীয় আকয়যােে েনসিংখ্যার ি্বতিকে রযােযা উবচে নয়; সম্ি িকল উভয় সেযাষ্ীকেই 
সিযায়েযা েরযা উবচে৷

দষায়বদ্ধেষা, অংশরিহে ও ক্মেষায়ন

 y বনবচিে েকর স� ন্যা�্ এিিং সুরবক্ে সিযায়েযার পযাওয়যার অব্েযার সিবনব�বসয়যাবরকদর আকে এিিং সেযারযা সরকে এিিং বেভযাকি েযা 
সপকে িকি৷

 y পুরুে, মবিলযা, িযালে, িযাবলেযা, িয়স্ক ও প্রবেিধেী ি্বতিকদর সকঙ্গ েযাকদর অিস্যান, নেশযা, এিিং সিযায়েযার প্ররযালীবিদ্যার চযাবিদযা 
ও পেন্দ ি�ুকে পরযামশকি েরুন। সিকচকয় সিবশ দিুকিলকদর েন্ দরেযাবর খযাপ খযাইকয় সনওয়যা বচবনিে েরকে সম্প্রদযাকয়র প্রবেবনব্কদর 
সকঙ্গ সরযাসবর প�কিকিক্র এিিং আকলযাচনযা সেযাষ্ী।

 y সিক�যােী, েবমউবনটি এিিং সিবনব�বশয়যাবররযা �যাকে অিেে সম্বে বনকে পযাকর েযাই েযাকদর পবরেল্পনযা, েযা�কিের, নেরদযাবর এিিং 
মলূ্যায়কন �ুতি েরযা উবচে। �যারযা সুবি্যা পযাকছিন িযা �যারযা পযাকছ্িন নযা এিিং সরেযাবর ও এনবেও অিংশীদযারকদর েযাকে, এ�এসবস 
সদস্কদর স্বছি রযােকে িকি।

 y এেটি অবভক�যাে প্রবেবক্রয়যা পদ্বে সপ্রযারিযাবমিং উন্নে েরযার, সুবি্যাকভযােী এিিং সম্প্রদযাকয়র উপলবধি ি�ুকে সিযায়েযা েরযার, 
সুবি্যাকভযােীকদর ক্মেযায়কনর প্রচযার েরযার এিিং লক্্িস্তু িওয়যার মকেযা সমস্যার, স�ৌন সশযাের ও বন�কিযােন, খযাদ্ অন্রি চযালযান েরযা 
ও েযাবলয়যাবের মকেযা অসদযাচরকরর প্রযারবমে সনযাতিেরকর সিযায়েযা েরযার দবৃটেভবঙ্গ সরকে চযাল ুেরকে িকি।

 y বনবচিে েরুন স� সম্প্রদযাকয়র (স�মন, বলঙ্গ, িয়স, েযাবে, আরকি-সযামযাবেে গ্রুপ, ইে্যাবদ) সমস্ত গ্রুকপর মক্্ স�ন খযাদ্ িযা েীবিেযা 
বনিকিযাি েবমটির প্রবেবনব্িনৃ্দ রযাকেন। সম্প্রদযাকয়র সমস্ত সেযাষ্ীরর প্রবেবনব্কদর েযা�কিের এিিং �লপ্রদ অিংশরিিকরর েন্ অভীটে 
মযানদডেগুবলকে অন্তভুকি তি েরুন৷ 

 y প্রযাবন্তে সেযাষ্ীগুকলযার খযাদ্ সুরক্যাকে বনরযাপদ েকর সেযালযা ও প্রচযার েরযা এিিং সম্প্রদযাকয়র মক্্ ও িযাইকর সম্পেকি গুকলযাকে প্রভযাি 
অনু্ যািন েরকে িকি েযারর বক্রয়যােলযাপগুকলযা সেযাষ্ীগুকলযার মক্্ ও েবমউবনটিগুকলযার মক্্ উকত্তেনযা িযািযাকে পযাকর ও সিংক�যাে 
তেবর েরকে পযাকর। খযাদ্ সিযায়েযা িযা অন্ সেযাকনযা িস্তকক্প স্যানীয় চযােবরর িযােযাকর �যাকে সনবেিযাচে প্রভযাি নযা স�কল সসবদকে 
সখয়যাল রযাখকে িকি। 

 y সমযািযাইল ি্যািংবেিং এিিং সমযািযাইল স�যাকনর মে বেেু বনবদকিটে বিেরর পদ্বে দিুকিল মযানেুকদর েযাকে েম প্রকিশসযা্্ িকে পযাকর। 
বিেরকরর পেকন্দর সেৌশল বিেল্প মলূ্যায়র এিিং সুবি্যাকভযােীকদর সযাকর পরযামশকি বভবত্তকে িওয়যা আিশ্ে।
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সংস্ষান ন  : g শবভষাকির সচেশলস্
 y িয়স, বলঙ্গ ও অিস্যান িযা বনবদকিটে সম্প্রদযায় ্কর েবিকয় বেটিকয় রযােযা সডটযা সিংরিকির দ্যারযা খযাদ্ বনরযাপত্তযা মলূ্যায়ন ও প�কিকিক্র 
েরুন। এই সডটযা তিেম্ আকে বে নযা েযা সনযাতি েরকে সযািযা�্ েরকে পযাকর িযা �বদ সেযানও খযাদ্কে পৃরেীেরর েরযা িয়। 
মবনটকরর সিকচকয় দিুকিকলর েযাকে সিযায়েযা সপৌঁকেকে বেনযা েযা সদখযা ও অনসুরর েরযা বনবচিে েরুন।

 y খযাদ্ সুরক্যা সসক্টকর স্যানীয় েেৃকি পক্ ও নযােবরে সমযাকের সিযায়েযার ভূবমেযা এিিং সক্মেযা আকরযা শবতিশযালী েরযাকে বচবনিে েরুন। 
স�খযাকন সম্যাি্ সম্ি, স্যানীয় খযাদ্ বনরযাপত্তযা েবমটিগুবল �যার মক্্ রকয়কে েযাকদর েন্ সমস্যা বচবনিে েরকে সুবি্যাকভযােীকদর 
দ্যারযা েঠন েরযা উবচে। সবিিংসেযার েটনযার উকলেখ েরযার অরিযা বরকপযাটকি  েরযার অব্েযার সেযারযায় আকে সসটযা সিবনব�বসয়যাবর এিিং 
েমমীরযা �যাকন বেনযা সসটযা বনবচিে েকর৷

 y সিকেই অনু্ যািনক�যাে্ উপযাকয় েবমউবনটিগুকলযাকে অ্যাকক্সসক�যাে্, েযা�কিের এিিং সেযাপনীয় অবভক�যাকের সেৌশল সরিরযাি েরুন। 
সিংকশযা্নমলূে ি্িস্যারিির অবিলকম্ব েযা�কিের েরযা �যাকি বেনযা েযা বনবিকিকশকে অবভক�যাকের উত্তর বদন। স্যা� পুরুেকদর এিিং 
মবিলযাকদর উভয় সকঙ্গ প্রবক্রয়যা এিিং এটি বশশুকদর েন্ অ্যাকক্সস েরযা িয় েযা বনবচিে।

 y বিপ�কিয় আক্রযান্ত েনকেযাষ্ীর উৎপযাদন ও েীিন�যারিযার েন্ প্রযােৃবেে সম্পকদর বভবত্ত এিিং সিযাস্ েনসিংখ্যা সিংরক্র েরযা উবচে।
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সংস্ষান ন   সরুক্ষার রেনষাগুশলকে শনরষাপদ প্রশেশরিয়ষায় েষাি্য

সংস্ষান 10: সরুক্ষার রেনষাগুশলকে শনরষাপদ 
প্রশেশরিয়ষায় েষাি্য

মবিলযাটিকে বেজ্যাসযা েরুন 
স� সস আিে িকয়কে বেনযা বে েকটকে েযা বিস্তযাবরে েযানকে চযান

সেযাকনযা উত্তরেীবিকে েখন ও সেযারযায় 
েযা েকটকে েযার বিিরর বদকে িলনু।

ি্বতিটিকে স্বযাকস্্র পরযামশকি িযা অন্যান্ 
প্রযাসবঙ্গে পবরকেিযার স�যােযাক�যাকের ের্ 

বদন। 

সে েযাকে আক্রমর েরযার েন্ দযায়ী েযা 
বেজ্যাসযা েরুন।

একু্বন বেেু িলকিন নযা, েকি পকর সেযাকনযা 
সেযাপন স্যান সরকে পুবলশকে স�যান েরুন

েযার েী ্রকরর বনবদকিটে সযািযা�্/
সিযায়েযা প্রকয়যােন েযা বেজ্যাসযা েরুন। 
েযাকে বেজ্যাসযা েরুন স� সস আপবন 
েযারুর সকঙ্গ সমরকিন িযা সযািযাক�্র েন্ 
স�যােযাক�যাে েবরকয় বদকল সস খুবশ িয় 

বেনযা।

এটি এেটি পযাবরিযাবরে বিিংসযা িযা 
পযাবরিযাবরে/সযাম্প্রদযাবয়ে ি্যাপযার িকল 

বেেুই েরকিন নযা।

েটনযাটি আপনযার ম্যাকনেযার / সুরক্যা 
স্যা� সদকস্র েযাকে বরকপযাটকি  েরুন এিিং 

উপকদশ চযাইকে 

বনরযাপত্তযা সদকখ বনন: আপনযার বনরযাপত্তযা, 
অন্যান্ েমমী সদস্কদর বনরযাপত্তযা 

এিিং ক্বেরিস্ত ি্বতি এিিং সম্প্রদযাকয়র 
বনরযাপত্তযা।
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সংস্ষান 11: PFA হ্ষান্ডআউে

মনস্তযাব্বিে প্রযারবমে উপযাকয়: পকেট সিযাবয়েযা

PFA েী?

মনস্তযাব্বিে প্রযারবমে বচবেতসযা (বপএ�এ) এেেন সিেমমী মযানকুের 
প্রবে সিযানভূুবেশীল, প্রবেবক্রয়যাশীল প্রবেবক্রয়যা ি্তি েকর, �যারযা 
সিযানভূুবেশীল এিিং �যাকদর সমরকিন প্রকয়যােন িকে পযাকর 

PFA দযাবয়ত্বশীল প্রদযান মযাকন: 

1. বনরযাপত্তযা, সম্যান ও অব্েযারগুকলযাকে সম্যান েযানযান।  
2. আপবন �যা েরকেন েযা ি্বতির সিংসৃ্কবে সম্পকেকি  েযানযার উপক�যােী েকর বনন। 
3. অন্যান্ েরুরী প্রবেবক্রয়যা ি্িস্যা সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন। 
4. বনকের সদখযাশুকনযা েরুন

প্রস্তুে েরুন
» সিংেটেনে েটনযা সম্পকেকি  েযাননু। 
» উপলধি পবরকেিযা এিিং সমরকিন সম্পকেকি  েযাননু। 
» বনরযাপত্তযা এিিং বনরযাপত্তযার উকদ্ে সম্পকেকি  েযাননু।

PFA অ্ষােশকনর নীশেসমহূ:

সদখুন

শুননু

শলঙ্ক

» বনরযাপত্তযার সখযাঁে বনন। 
» সুস্টে েরুরী সমৌবলে চযাবিদযাসম্পন্ন মযানকুের সখযাঁে েরুন।

» গুরুের দদুকিশযার প্রবেবক্রয়যাসম্পন্ন মযানকুের সখযাঁে েরুন।

» সমরকিকনর প্রকয়যােন িকে পযাকর এমন মযানকুের েযাকে �যান। 
» মযানকুের চযাবিদযা এিিং উকদ্ে সম্পকেকি  েযানকে চযান। 
» েনেকরর েরযা শুননু ও েযাকদর শযান্ত সিযা্ েরকে সযািযা�্ েরুন। 

» মযানকুের সমৌবলে চযাবিদযায় এিিং পবরকেিযায় প্রকিশযাব্েযাকর সযািযা�্ েরুন।
» মযানেুকে সমস্যার সমযােযাবিলযায় সযািযা�্ েরুন। 
» ের্ বদন।
» মযানেুকে বপ্রয়েকনর ও সযামযাবেে সমরকিকনর সকঙ্গ সিং�ুতি েরুন।
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তনশেেেষা:

সেযাকনযা ি্বতির �যাকে আকরযা ক্বে নযা িয়, �েটযা সম্ি েযাকদর আকরযা সিবশ সসিযা প্রদযান েরকে এিিং শু্ুমযারি েযাকদর 
স্বযাকরকির েন্ েযাে েরযার বনকদকি বশেযা বিসযাকি েী েরযা উবচে এিিং েী েরযা উবচে নয় েযার প্রস্তযাি েরযা িকয়কে। সিকিযাব্ে 
উপ�ুতি উপযাকয় ও আপবন স� ি্বতিকদর সমরকিন েকরন েযাকদর পকক্ স্ববস্তেনে উপযাকয় সযািযা�্ অ�যার েরুন। আপনযার 
সিংসৃ্কবের সপ্রক্যাপকট এই তনবেে বনকদকি বশেযার অরকি েী েযা বিকিচনযা েরুন।

» সৎ ও বিশ্বস্ত রযাকুন।
»  মযানকুের বনকের বসদ্যান্ত বনকে সনওয়যার 
অব্েযারকে সম্যান েরুন। 

»  আপনযার বনকের পক্পযাবেত্ব ও পূিকি্যাররযা 
সম্পকেকি  সকচেন রযাকুন ও সসগুবল দরূ 
েরুন। 

»  মযানকুের েযাকে এটযা স্টে েকর িলনু স� 
েযারযা এখন সযািযা�্ প্রে্যাখ্যান েরকলও 
েযারযা ভবিে্কে সযািযা�্ সপকে পযারকি। 

»  সেযাপনীয়েযাকে সম্যান েরুন এিিং সেযাকনযা 
ি্বতির েযাবিনী সেযাপন রযাখুন, �বদ েযা 
উপ�ুতি িয়। 

»  ি্বতির সিংসৃ্কবে, িয়স এিিং বলঙ্গ 
বিকিচনযা েকর উপ�ুতি আচরর েরুন।

»  এেেন সযািযা�্েযারী বিসযাকি আপনযার 
সম্পকেকি র সুক�যাে সনকিন নযা। 

»  সেযাকনযা ি্বতিকে সযািযা�্ েরযার েন্ সেযাকনযা অরকি 
িযা আনকুূল্ চযাইকিন নযা।

»  বমর্যা প্রবেশ্রুবে িযা বমর্যা ের্ সদকিন নযা। 
» আপনযার দক্েযা অবেরবঞ্ে েরকিন নযা। 
»  মযানেুকে সেযার েকর সযািযা�্ েরকিন নযা, 
এিিং অনব্েযার প্রকিশ িযা সেযার-েিরদবস্ত 
েরকিন নযা।

»  মযানেুকে েযাকদর েযাবিনী িলযার েন্ চযাপ 
সদকিন নযা। 

»  সেযাকনযা ি্বতির েযাবিনী অন্ েযারুকে িলকিন নযা।
»  সেযাকনযা ি্বতি েযার েযােেমকি িযা অনভূুবে 
বদকয় বিচযার েরকিন নযা।

সর ব্শতিকদর শুধমুষারে PFA-এরও সচকয় সবশশ শেেু প্রকয়ষাজন:

বেেু মযানেু বপএএ�এর সচকয় অকনে সিবশ প্রকয়যােন। আপনযার সীমযািদ্েযা সম্পকেকি  েযাননু এিিং অন্কদর 
সরকে সযািযা�্ চযান �যারযা েীিন িযাঁচযাকে সমবডকেল অরিযা অন্যান্ সিযায়েযা বদকে পযারকি৷

সর ব্শতিকদর সকঙ্গ সকঙ্গ আকরষা উন্নে সহষায়েষার প্রকয়ষাজন: 

»  স� সি মযানকুের গুরুের, প্রযার সিংশয়েযারী আেযাে রকয়কে �যাকদর েরুরী বচবেৎসযা পবরচ�কিযার প্রকয়যােন।
»  স� সি মযানেু এেটযাই বিপ�কিস্ত স� েযারযা বনকের িযা বনকের সন্তযানকদর �ত্ন বনকে পযাকর নযা।
»  স� সি মযানেু বনকেকদরকে আেযাে েরকে পযাকর।
»  স� সি মযানেু অন্কদর ক্বে েরকে পযাকর।

PFA
 প
কে
ে স

হষাশয়
ে
ষা  

েী েী েরকি  ন েী েী েরকি  ননযা
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সংস্ষান 12: নমনুষা SOP 
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সংস্ষান নন    Pri r rVএর সকঙ্গ পশরকবশন েরষা

সংস্ষান 13: Pride DVD-এর সকঙ্গ পশরকবশন েরষা
http://www.un.org/en/pseataskforce/video_english.shtml

http://www.un.org/en/pseataskforce/video_english.shtml
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সংস্ষান ন4  সরৌন সশষাষে এবং সরৌন আপশতিজনে ব্বহষার সথকে সরুক্ষার জন্ শবকশষ উপষায়গুকলষা সম্পকে্য  সসকরিেষাশরVসজনষাকরকলর বকুলটিন

সংস্ষান 14: সরৌন সশষাষে এবং সরৌন আপশতিজনে 
ব্বহষার সথকে সরুক্ষার জন্ শবকশষ উপষায়গুকলষা 
সম্পকে্য  সসকরিেষাশর-সজনষাকরকলর বকুলটিন

সসকরিেষাশরVসজনষাকরকলর বুকলটিন

সরৌন সশষাষে এবং সরৌন শনর্যষােন সথকে সরুক্ষা জন্ শবকশষ ব্বস্ষা

 সকচেন মিল, স�ৌন সশযাের এিিং স�ৌন বন�কিযােকনর সক্করি িযা্যা সদওয়যার উকদেকশ্ এিিং 15 এবপ্রল 2003 
সযাকলর সযা্যারর পবরেদ 57/306 বিকিচনযায় পবচিম আবরেেযায় সযািযা�্ েমমীকদর দ্যারযা শররযারমীকদর স�ৌন 
সশযােকর েদন্ত েরযার েন্। রযাষ্ট্রসিংকের পৃরেভযাকি পবরচযাবলে অঙ্গ ও েমকিসূবচর েযা�কিবনিকিযািী প্র্যানকদর সযাকর 
আকলযাচনযায় বনম্নবলবখে বিেয়গুবল প্ররীে িয়:

শবভষাি 1 
সংজ্ঞষাসমহূ
 এই িকুলটিকনর উকদেশ্ অন�ুযায়ী “স�ৌন বন�কিযােন” িলকে সিযা�যায় দিুকিলেযার সুক�যাে বনকয়, 
ক্মেযার অপি্িিযার েকর িযা বিশ্বযাসকে েযাকে লযাবেকয় েযাউকে স�ৌন বন�কিযােন েরযা িযা বন�কিযােন 
েরযার সচটেযা েরযা, �যার মক্্ অন্তভুকি তি বেন্তু সীবমে নয়, অকন্র স�ৌন বন�কিযােকনর সরকে 
আবরকিে, সযামযাবেে িযা রযােতনবেেভযাকি লযাভিযান িওয়যা। এেই ভযাকি স�ৌন সশযাের শব্দটির অরকি প্রেৃে 
িযা হুমেী�ুতি স�ৌনেযা�ুতি শযারীবরে আক্রমর েযা িলকপ্্রয়যাে েকর িযা অসম িযা িযা্্েযারী শকেকি র অ্ীকন।

শবভষাি 2
আকবদকনর সকুরষাি
2.1 িেকি মযান িকুলটিনটি রযাষ্ট্রসিংকের পৃরেভযাকি পবরচযাবলে অঙ্গ ও সপ্রযারিযাকমর েমমী সি 
রযাষ্ট্রসিংকের সেল েমমীকদর েন্ প্রক�যাে্ িকি।
2.2 মিযাসবচি এর রযাষ্ট্রসিংকের িযাবিনীর দ্যারযা আন্তেকি যাবেে মযানবিে আইন পযালন নযামযাবঙ্কে িকুলটিন ST/
SGB/1999/13 এর অনকুছিদ 7 অনসুযাকর, রযাষ্ট্রসিংকের সনেৃত্ব ও বনয়ন্ত্রকরর অ্ীকন েযােেমকি পবরচযালনরে 
রযাষ্ট্রসিংকের িযাবিনীর েন্ স�ৌন সশযাের ও স�ৌন বনপীিন েরযা বনবেদ্ এিিং েযাকদর মবিলযা ও বশশুকদর 
পবরচ�কিযার এেটি সুবনবদকিটে েেকি ি্ রকয়কে।
2.3 রযাষ্ট্রসিংকের সবচিযালকয় স�ৌন িয়রযাবনর সেসগুবল সদখযাকশযানযা েরযার নীবে ও পদ্বে মিযাসবচকির 
সবচিযালকয় পুরুে ও মবিলযাকদর সকঙ্গ সমযান আচরকরর প্রচযার এিিং স�ৌন িয়রযাবন প্রবেকরযা্ নযামযাবঙ্কে িকুলটিন 
ST/SGB/253 , এিিং সিংবলেটে প্রশযাসবনে বনকদকিশনযামযা1 এ সেযাবেে িকয়কে। সসশকনর পবরেল্পনযা।

1 িেকি মযাকন স�ৌন িয়রযাবনর সমযােযাবিলযা েরযার পদ্বে নযামযাবঙ্কে ST/AI/379.
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শবভষাি ন
সরৌন শনপী়িন ও সরৌন আপশতিজনে ব্বহষার শনশষদ্ধ েরষা
3.1 স�ৌন সশযাের ও স�ৌন বন�কিযােন সিকিেন স্বীেৃে আন্তেকি যাবেে আইবন বনয়ম ও মযানকে লঙ্ঘন 
েকর এিিং েযা রযাষ্ট্রসিংকের েমমীকদর েন্ সিকিদযা অরিিরক�যাে্ ও বনবেদ্ আচরর। এ েযােীয় আচরর 
রযাষ্ট্র সকঙ্ঘর েমমীর বিব্ ও বনয়মগুকলযা দ্যারযা বনবেদ্।
3.2 সিকচকয় �ঁুবের মক্্ রযােযা েনকেযাষ্ীকে, বিকশে েকর নযারী ও বশশুকদর, অব্েের সুরক্যা বদকে 
বনকম্নযাতি বনবদকিটে মযান সেযােরযা েরযা িকয়কে �যা রযাষ্ট্রসিংকের েমমীকদর প্রবি্যান এিিং বনয়কমর অ্ীকন বিদ্মযান 
সযা্যারর িযা্্িযা্েেযার পুনরযািবৃত্ত েকর:
 (ে) স�ৌন সশযাের এিিং স�ৌন বনপীিন গুরুের অসদযাচরর িকল পবরেবরে িয়, সুেরযািং সসগুবলর 
বভবত্তকে অবিলকম্ব িরখযাস্ত েরযা সি শযাবস্তমলূে ি্িস্যা সনওয়যা িকে পযাকর;
 (খ) প্রযাতিিয়স্ক িওয়যার িয়স িযা স্যানীয়ভযাকি সম্বের িয়স ি্বেকরকে বশশুকদর (18 িেকরর েম 
িয়সীকদর) সকঙ্গ স�ৌন েযা�কিেলযাপ বনবেদ্। বশশুর িয়কস ভুল বিশ্বযাস সেযান প্রবেকরযা্ নয়;
 (ে) অরকি, বন�ুবতি, বেবনসপরি িযা পবরকেিযার বিবনমকয় স�ৌন আনকুূল্ িযা অন্ সেযাকনযা ্রকরর 
অপমযানের, অিমযাননযাের িযা সশযােরমলূে আচরর সি স�ৌনেযা বনবেদ্। একে সযািযাক�্র স� সেযানও 
বিবনময়কে সিযায়েযা প্রদযান েরযা িয়;
 (ে) সিেযােভযাকি অসম ক্মেযার সবক্রয়েযার বভবত্তকে তেবর িয় এিিং এগুবল ইউনযাইকটড সনশনস এর 
েযাকের বিশ্বযাসক�যাে্েযা ও সেেযাকে দিুকিল েকর িকল ইউনযাইকটড সনশনস েমমী এিিং সুবি্যাকভযােীকদর মক্্ 
স�ৌন সম্পেকি কে সেযারযাকলযাভযাকি বনরুৎসযাবিে েরযা িয়;
 (ঙ) ইউনযাইকটড সনশনস েমমী সদকস্র মকন সেযাকনযা এেই সিংস্যা অরিযা ইউনযাইকটড সনশনস এর 
ি্িস্যার মক্্ েমকিরে সিযাে িযা নযা সিযাে এমন সিেমমী সম্পকেকি  স�ৌন বনপীিন িযা স�ৌন বন�কিযােকনর বিেকয় 
উকদ্ে িযা সকন্দকির সৃবটে িকল েযার সসই ্রকরর উকদ্েগুবল প্রবেবষ্ে প্রবেকিদন প্রবক্রয়যার মযা্্কম বরকপযাটকি  েরযা 
আিশ্ে;
 (চ) ইউনযাইকটড সনশনস েমমীরযা স�ৌন সশযাের এিিং স�ৌন বন�কিযােন প্রবেকরযা্ েকর এমন এেটি 
পবরকিশ তেবর েরকে এিিং িেযায় রযাখকে িযা্্। সমস্ত স্তকরর ম্যাকনেযারকদর বসকস্মগুবলকে সমরকিন েরযার ও 
উন্নে েরযার এেটি বনবদকিটে দযাবয়ত্ব আকে �যা এই পবরকিশকে রক্রযাকিক্র েকর৷
3.3 উপকর সেযাবেে মযাকনর উকদেশ্ এেটি সম্পূরকি েযাবলেযা সদওয়যা নয়।  অন্ ্রকরর স�ৌন বনপীিনমলূে িযা 
স�ৌন আপবত্তেনে ি্িিযাকরর �কল প্রশযাসবনে স্তকর িযা শযাবস্তমলূে ি্িস্যার েযারর িকে পযাকর সযাকর সযারযািংশ 
খযাবরে, রযাষ্ট্র সকঙ্ঘর েমমীর প্রবি্যান ও বিব্গুকলযার অনসুযারী িয়।

শবভষাি 4
শবভষাি, দপ্তর ও সদৌকে্র প্রধষানকদর েে্য ব্সমহূ
4.1 অব�স িযা বমশকনর বিভযােীয় প্র্যান, স�মনটযা উপ�ুতি, স�ৌন সশযাের ও স�ৌন বন�কিযােন 
প্রবেকরযা্ েরকে পযাকর এমন পবরকিশ সৃবটে েরযার ও িেযায় রযাখযার েন্ দযায়ী রযােকিন এিিং 
এই উকদেকশ্ �রযা�র ি্িস্যা রিির েরকিন। বনবদকিটেভযাকি, বিভযােীয়, েযা�কিযালকয়র অরিযা বমশকনর প্র্যান 
িেকি মযান িকুলটিকনর বিেয়িস্তুর েরযা েযার েমমীকে েযানযাকি এিিং প্রবেটি েমমী সদস্ এেটি েকর েবপ সপকয়কে 
বেনযা েযা বনবচিে েরকি৷
4.2 অব�স িযা বমশকনর বিভযােীয় প্র্যান, স�খযাকন বিশ্বযাস েরযার েযারর রকয়কে স� উপকরর অনকুছিদ 
3.2 এর েযাবলেযাভুতি সেযাকনযা মযান লবঙ্ঘে িকয়কে িযা ঐ অনকুছিকদ উকলেখ েরযা সেযাকনযা আচরর েকটকে, সসই 
সেসগুবলকে উপ�ুতি ি্িস্যা রিিকরর েন্ দযায়ী রযােকিন

ST/SGB/2003/13
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3.3 উপকরর েটনযাটি েকটকে। এই েমকি েমমীকদর ভুলিশে মযামলযা সমযােযাকিলযা েরযার েন্ প্রিবেকি ে বনয়ম 
এিিং পদ্বে অন�ুযায়ী রিির েরযা িকি।
4.3 অব�স িযা বমশকনর বিভযােীয় প্র্যান স�ৌন সশযাের িযা স�ৌন বন�কিযােকনর সেকসর বরকপযাটকি  রিির েরযার 
সেন্দবিন্দ ুবিকসকি েযাে েরযার েন্ �করটে উচ্ প�কিযাকয়র এেেন আব্েযাবরে বনকয়যাে েরকিন। বমশনগুবলর 
সযাকর বমশকনর েমমীরযা এিিং স্যানীয় েনসিংখ্যার স�যােযাল পকয়কন্র অবস্তত্ব এিিং ভূবমেযা এিিং বেভযাকি েযাকে 
িযা েযার সযাকর স�যােযাক�যাে েরকে িকি েযা সঠিেভযাকি েযানযাকনযা িকি। স�ৌন সশযাের ও স�ৌন বন�কিযােকনর 
�যািেীয় বরকপযাটকি  সেযাপনীয়ভযাকি নযািযাচযািযা েরযা িকি, �যাকে েবিে সেকলর অব্েযার সুরবক্ে রযাখযা �যায়। 
�বদও, স�খযাকন প্রকয়যােন, এই ্রকনর বরকপযাটকি গুবল ওপকরর সসক্সযান 4.2 অন�ুযায়ী ি্িস্যা বনকে ি্িিযার েরযা 
িকে পযাকর।
4.4 অব�স িযা বমশকনর বিভযােীয় প্র্যান অনকুছিদ 3.2 (b) এর �রযাবিবিে মযান প্রকয়যাে েরকিন নযা স�খযাকন 
সেযাকনযা েমমী সদস্ 18 িেকরর েমিয়সী বেন্তু েযারযা স� সদকশর নযােবরে সসখযানেযার িয়ঃপ্রযাবতি িযা সম্বে 
সদওয়যার নূ্ নেম িয়কসর সিবশ িয়সী এমন েযারুর সকঙ্গ আইনে বিিযাবিে।
4.5 অব�স িযা বমশকনর বিভযােীয় প্র্যান অনকুছিদ 3.2 (d) এর �রযাবিবিে মযান প্রকয়যাে েরকে বনকের 
বিকিচনযা প্রকয়যাে েরকে পযাকরন স�খযাকন সিযায়েযার সুবি্যাকভযােীর িয়স 18 িেকরর সিবশ এিিং পবরবস্বে 
ি্বেক্রকমর ন্যা�্েযা প্রবেপযাদন েরকে পযাকর।
4.6 অব�স িযা বমশকনর বিভযােীয় প্র্যান স�ৌন সশযাের ও স�ৌন বন�কিযােকনর সেসগুবলর এিিং েযারযা সসই েদকন্তর 
�লস্বরূপ স� ি্িস্যা বনকয়কেন সস বিেকয় েদন্ত ি্িস্যাপনযা বিভযােকে অবিলকম্ব অিবিে েরকিন।

শবভষাি 5
জষােীয় েেৃ্য পকক্র েষাকে সরফষাকরল
�বদ, �রযা�র েদকন্তর পর স�ৌন বনরিি অরিযা স�ৌন বন�কিযােকনর আকরযাকপর সমরকিকন প্রমযার পযাওয়যা 
�যায়, েযািকল এই সেসগুবল িয়কেযা আইন বিেয়ে েযা�কিযালয় (Office of Legal Affairs) এর সযাকর 
পরযামশকি েকর স�ৌেদযারী বিচযাকরর েযােীয় েেৃকি পকক্র েযাকে পযাঠযাকনযা িয়৷

শবভষাি 6
রষাষ্ট্রসংর বশহভূ্য ে সতিষা বষা ব্শতির সকঙ্গ সমবষায় ব্বস্ষা
6.1 রযাষ্ট্রসিংকের িযাইকরর সত্তযা িযা ি্বতিকদর সকঙ্গ সমিযায় ি্িস্যায় প্রকিকশর সময় রযাষ্ট্রসিংকের 
সিংবলেটে আব্েযাবরেের সসই সত্তযা িযা ি্বতিকদর অনকুছিদ 3 এ েযাবলেযাভুতি আচরকরর মযাসিম্পরকে 
অিবিে েরকিন এিিং ঐ সত্তযা িযা ি্বতির সরকে েযাকদর এই মযান স্বীেযার েকর সনওয়যার 
অঙ্গীেযারপরি প্রযাতি েরকিন।
6.2 ঐ সত্তযা িযা ি্বতির স�ৌন সশযাের িযা স�ৌন বন�কিযােকনর বিরুকদ্ প্রবেকরযা্মলূে ি্িস্যা সনওয়যায়, 
েৎসম্পবেকি ে অবভক�যাকের েদন্ত েরযায় অরিযা স�ৌন সশযাের িযা স�ৌন বন�কিযােন েটকল েযার সিংকশযা্কনর 
পদকক্প সনওয়যায় ি্রকিেযার সক্করি েযা রযাষ্ট্রসিংকের সকঙ্গ রযােযা স� সেযাকনযা সমিযায় ি্িস্যা সমযাপকনর বভবত্ত 
প্রস্তুে েরকি।

শবভষাি 7
এশ্রি েষার্যের
িেকি মযান িকুলটিনটি 15ই অকক্টযাির 2003 সযাকল েযা�কিের িকি।

(স্বযাক্বরে) সেযাব� এ. আন্নযান
সসকক্রটযাবর-সেকনরযাল

ST/SGB/2003/13
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সংস্ষান 15: দষাশয়ত্ব এবং শরিয়ষােলষাপসমূহ
সক্করের সরুক্ষা ক্ষাস্ষার ক্ষাস্ষাকরর সনেৃ-সংস্ষা মষানশবে সমন্বয়েষারী 

ও মষানশবে সদকশর দল 

এর জন্ দষাশয়ত্ব:

 y বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েমমীকদর 
সুরক্যার সেৌশল বিভযাকে সমরকিন েরযা 
(IASC সুরক্যার সেন্দীয়েযা, 2013)

 y সুরক্যা বনয়বমেভযাকি আন্তঃ ক্যাস্যার 
সমন্বয় (ICC) ও HCT তিঠকের 
বিেয়-েযাবলেযায় রযােযা বনবচিে 
েরুন (সুরক্যা ক্যাস্যার সক্করির 
েন্ GPC টিপ শীট) 

 y সুরক্যার মলূ্যারযােররকে প্রবশক্র 
ও অন্যান্ ক্যাস্যাকরর অন্তভুকি তি েরযা 
বনবচিে েরুন (সুরক্যা ক্যাস্যার 
সক্করির েন্ GPC টিপ শীট)

 y সুরক্যার মলূ্যায়কনর �লযা�কলর 
সিংকক্পন সরিরযাি েরুন 
(GPC সক্রি সুরক্যা েযাস্যারগুকলযার 
েন্ পরযামকশকির বশট)

 y অন্যান্ ক্যাস্যারগুবলর সযাকর বদ্-
েণ্যার েযাে (সক্রি সুরক্যা সুরক্যা 
েন্ GPC টিপ শীট)

 y সুরক্যার ক্যাস্যাকরর মক্্ দযাবয়কত্বর 
এলযােযার সমন্বয়: স�মন, বশশু 
সুরক্যা ও GBV

 y মলূ স্যাকে আনযার সুরক্যায় সিযায়ে 
বিভযােসমিূ 

এর জন্ দষাশয়ত্ব:

 y এেটি সক্করির বভেকরর েটনযািলীর 
�ঁুবের সমযােযাবিলযায় এেটি 
ি্যাপে সুরক্যা সেৌশকলর বিেযাশ 
ও িযাস্তিযায়ন (IASC সুরক্যার 
সেন্দীয়েযা, 2013)

 y সসক্টর েমকিসূবচর ম্্ বদকয় 
সুরক্যার মলূক্যাে 

 y মলূক্যাকে ব�বরকয় আনযার 
পবরেল্পনযার রূপকরখযা প্রকে্ে 
সসক্টকরর েন্ সমবন্বে আবপল 
বনবচিেেরর

 y সুরক্যার মলূক্যাে বনবচিে েরযার 
েন্ সুরক্যা ক্যাস্যাকরর দ্যারযা প্রদত্ত 
সরঞ্যাকমর ি্িিযার েকর

এর জন্ দষাশয়ত্ব:

 y �ঁুবের সমযােযাবিলযায় এেটি 
ি্যাপে সুরক্যা সেৌশকলর বিেযাশ 
ও িযাস্তিযায়ন (IASC সুরক্যার 
সেন্দীয়েযা, 2013)

 y আন্তেকি যাবেে মযানবিেেযা বিেয়ে 
পদকক্কপর সেকন্দ সুরক্যা স্যাপন 
(IASC সুরক্যার সেন্দীভূে 
অিস্যা, 2013)
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সংস্ষান 16: IASC প্রশেকবদন 2013

ইন্টষারVএকজশন্স স্্ষাশন্ডং েশমটি (IASC) শপ্রশন্সপষালকদর দ্বরষা
শহউম্ষাশনে্ষাশরয়ষান অ্ষােশকনর শববৃশেকে সরুক্ষার সে্রেীভূেেষা 

17ই বডকসম্বর 2013 েযাবরকখ IASC বপ্রবসিপযাল

এই প্রবেকিদনটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান বক্রয়যােলযাকপ সুরক্যা সেন্দীয়েযা সুবনবচিে েরকে IASC বপ্রবসিপযালকদর প্রবেশ্রুবেকে 
এিিং এই প্রবেশ্রুবেকে এিিং সমস্ত বিউম্যাবনট্যাবরয়যান বক্রয়যােলযাকপ েযা�কিের েরকে বিউম্যাবনট্যাবরয়যান সমন্বয়েযারী, 
বিউম্যাবনট্যাবরয়যান েযাব্রি টিম এিিং ক্যাস্যারগুবলর ভূবমেযাকে দঢ়ৃ েকর। এটি বিউম্যাবনট্যাবরয়যান সঙ্ককট ি্বতিকদর আকরযা 
েযা�কিের সুরক্যাকে বনবচিে েরকে IASC দ্যারযা েৃিীে িকি এমন ি্িস্যাগুবলর সিংখ্যার অিংশ।

প্রযােৃবেে বিপ�কিয় িযা বিিংসযা ও বিিযাদ উপবস্ে িকল সলযােেনকদর েীিন, বনরযাপত্তযা ও সুরক্যা, তিেম্, প্রযারবমে সসিযাগুবল 
সপকে অক্মেযা ও অন্যান্ �ঁুবের সমু্খীন িয়। আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার ও মযানবিে আইনগুবলর লঙ্ঘন এিিং আকে 
সরকেই হুমেী ও বনরযাপত্তযািীনেযা রযােযা মযানবিে সঙ্ককটর প্র্যান েযারর এিিং পবররযাম িকে পযাকর।

সলযাকেরযা েযাকদর েযােীয় স্যানীয় েেৃকি পক্গুবল, রযাষ্ট্র সঙ্ঘ এিিং আকরযা প্রশস্ত মযানবিে েবমউবনটিকে েযাকদর সুরক্যাকে সমরকিন 
ও শবতিশযালী েকর সেযালযার েন্ সদকখি েযাকদর েীিন িযাঁচযাকে, েযাকদর বনরযাপত্তযা ও সুরক্যা বনবচিে েরকে, েযাকদর দদুকিশযা 
েমযাকে ও েযাকদর সম্যান পুনরুদ্যার েরকে - আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার আইন ও আন্তেকি যাবেে মযানবিে আইন অনসুযাকর 
পযাশযাপযাবশ আন্তেকি যাবেে ভযাকি স্বীেৃে সুরক্যার মযানে স�মন অভ্ন্তরীর স্যানচু্বের মকেযা সক্করি।

এ েযােীয় পবরবস্বেকে েনসযা্যাররকে সুরবক্ে েরযার প্রযারবমে দযাবয়ত্ব রযাকষ্ট্রর িযাকে রযাকে। এটি েযািযাও, বিিযাদমযান রযাকষ্ট্রর 
সযাকর �ুতি নয় এমন পক্গুবল সশস্ত্র বিলেকির সক্করি প্রভযাবিে েনসযা্যাররকে এিিং আন্তেকি যাবেে মযানবিে আইকনর অনসুযারী 
�ঁুবে সরকে সুরবক্ে েরকে িযা্্। মযানবিে েবমউবনটির এই েমকিেযাকন্ড �ুতি ি্বতিকদর প্রকয়যােকন সুরবক্ে ও সিযায়েযা 
েরকে �ুতি েরকে এেটি প্রকয়যােনীয় ভূবমেযা রকয়কে।

রযাষ্ট্র সকঙ্ঘর “রযাইটস আপ রেন্” বক্রয়যােলযাকপর পবরেল্পনযা রযাষ্ট্র সকঙ্ঘর েনসযা্যারকরর অিস্যান বনবিকিকশকে মযানিযাব্েযার 
আইন অনসুযাকর এিিং আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার ও মযানবিে আইকনর লঙ্ঘনকে প্রবেকরযা্ ও সুরবক্ে েকর এমন এেটি 
উপযাকয় সুরবক্ে েরযার িযা্্েযায় সেযার সদয়। েনসযা্যাররকে সুরবক্ে েরকে এেই িযা্্েযা িল মযানবিে বক্রয়যােলযাকপর 
মলূ অিংশ

প্রভযাবিে সমস্ত ি্বতির সুরক্যা এিিং �ঁুবের সক্করি েযা অিশ্ই মযানবিে বসদ্যান্ত রিিরেযারী ও প্রবেবক্রয়যাদযানেযারী সি বিিযাকদর 
সক্করি রযাষ্ট্র ও রযাষ্ট্র ি্েীে পক্গুবলর সিংবলেটেেযা সি অিেে েরকে িকি। এটি অিশ্ই আমযাকদর প্রস্তুবের প্রয়যাকসর সেকন্দ 
েযাৎক্বরে এিিং েীিন িযাঁচযাকনযার বক্রয়যােলযাকপর অিংশ এিিং মযানবিে উত্তরদযাকনর সময়েযালটি ও এর িযাইকর সমস্ত সময় 
েকুি রযােকে িকি।

ি্িিযাবরে দবৃটেকেযার সরকে এটির অরকি িল সঙ্কটেযাকলর শুরুকে েযারযা, েীভযাকি এিিং সেন �ঁুবেকে রকয়কে েযা শনযাতি েরযা, 
এই �ঁুবেগুবলকে বনবিে েকর ও সযাকর পুরুে, মবিলযা, সমকয় এিিং সেকলরযা ও অভ্ন্তরীর ভযাকি স্যানচু্ে ি্বতি, অক্মেযা 
�ুতি ি্বতি এিিং বলঙ্গ পবরচকয় ও অন্যান্ সিংখ্যালেুর ি্বতিকদর সি এমন বনবদকিটে আক্রমরক�যাে্েযাকে বিকিচনযা েরযা।

এর অরকি HC, HCT এিিং ক্যাস্যারগুবল স�গুবলর এই �ঁুবেগুবলর প্রবে ি্িস্যা রিিকর এেটি বিসৃ্তে সুরক্যা সেৌশল বিেযাশ ও 
েযা�কিের েরযা ও আন্তেকি যাবেে মযানিযাব্েযার এিিং মযানবিে আইনগুবল লঙ্ঘকনর পুনরযািবৃত্ত প্রবেকরযা্ ও রযামযাকনযা প্রকয়যােন - 
এটি এমন এেটি সেৌশল �যা স্টেে সুরক্যার �লযা�লগুবলকে অিদযান রযাখকে পবরপূরে ভূবমেযা এিিং দযাবয়ত্বগুবল স্টেে িরকিন 
ও শনযাতি েকর এিিং মযানবিে সঙ্কটগুবল দ্যারযা প্রভযাবিে ি্বতিকদর েযা�কিেরভযাকি সুরবক্ে েরকে সমস্ত উপলধি সরঞ্যাকমর 

ইন্টযার-এেকন্সব স্ট্�যান্ডবিং েমবটব (IASC), www.humanitarianinfo.org/iasc 2



প্রবশক্র বরকসযাসকি 2013 219

ি্িিযার েরকে; অন্যান্ প্রযাসবঙ্গে েযা�কিেলযাকপ �ুতি ি্বতিকদর ভূবমেযা ও অিদযানকে বিকিচনযা েরকে স�মন শযাবন্ত রক্যা ও 
রযােতনবেে উকদেশ্ ও বিেযাকশর েযাকে �ুতি েমমীরকদর সুরক্যার লক্্ অেকি ন েরকে ও স্যায়ী সমযা্যান খুেঁকে ি্িিযার েরকে 
পযারকি। এই সেৌশলগুবল পবরিেকি নশীল পবরবস্বে, অরিযাব্েযার ও প্রকয়যােনীয়েযাগুবলকে প্রভযাবিে েরকে অিশ্ই বনয়বমে 
পবরমযাবেকি ে েরকে িকি। সিংস্যানগুবল এই প্রয়যাসকে অিশ্ই সিংিে েরযার অনু্যািনটি সমযানপুযাবেে েকর।

এটির অরকি এও স� HCs, HCTs এিিং ক্যাস্যারগুবলর আেযাম সেেকি েযা, প্রস্তুবে, উত্তরদযান, পুনরুদ্যার ও পবলবসর প্রয়যাস 
এিিং সেৌশলেে ও সমবন্বে প্রচযার, েরযা ও �ঁুবেকে ও প্রভযাবিে ি্বতিকদর পকক্ মযানবিে আলযাপ আকলযাচনযা ও এমন এেটি 
উপযাকয় �যা েযারযা স� বিিযাদ, লঙ্ঘন এিিং প্রযােৃবেে বিপ�কিকয় সম্ুখীন িয় এমন �ঁুবেগুবলর প্রবে ি্িস্যারিিরকে সিযা�যায়। এই 
সক্করি প্রযাসবঙ্গে সমস্ত ি্বতির পবরপূরে ভূবমেযাগুবল, বনকদকিশ এিিং পদকক্কপর উপযায়গুবল স্বীেৃে ও পুনরযায় িলিে িকে িকি।

সিেয়টি অব্রিিকর, প্রযারবমে বিকিচনযাটি প্রভযাবিে েনকেযাষ্ীকে েযাকদর বনেস্ব সুরক্যার উপযায়গুবল শনযাতি, অনু্ যািন ও 
সমরকিকন আমযাকদর দযায়িদ্েযা প্রদযান েরকি। প্রভযাবিে েনকেযাষ্ীর বিবভন্ন অিংশকে েযাকদর েল্যাকর প্রে্ক্ প্রভযাি রকয়কে এমন 
সমস্ত বসদ্যান্ত ও বক্রয়যােলযাকপ অরকিপূরকি উপযাকয় �ুতি িকে িকি। েযােীয় এিিং স্যানীয় নযােবরে সমযাকের প্রভযাবিে েনকেযাষ্ীর 
সুরক্যা এিিং এই উকদ্যাকের সেকন্দ রযাকে প্রভযাবিে ও �ঁুবেকে রযােযা ি্বতিকদর সুরক্যা ও েযাকদর গুরুত্বপূরকি ভূবমেযার সমরকিকন 
এেটি অঙ্গীেযার।

সক্রিীয় স্তকর আন্তেকি যাবেে মযানবিে বক্রয়যােলযাকপর সেকন্দ রযােযা সুরক্যা দযাকনর দযাবয়ত্বটি মযানবিে েযাকে বন�ুতি সমন্বয়েযারী, 
মযানবিে েযাব্রি দলগুবল এিিং সমস্ত ক্যাস্যাকরর সমম্বয়েযারীর উপকর িেকি যায়। সুরক্যার ক্যাস্যারগুবল সুরক্যার সেৌশল বিেযাকশ 
সযাকর প্রভযাবিে েনকেযাষ্ীগুবলর েন্ বিকশেীেৃে সুরক্যা পবরকেিযাগুবলর সমন্বয় েরকে সমস্ত বিভযাে েকুি সুরক্যাকে মলূ 
প্রিযাকি আনকে মযানবিে বক্রয়যাগুবলর সমরকিকন এেটি গুরুত্বপূরকি ভূবমেযা সনয়।

েকি দযাবয়ত্বটি এেযা েযাকদর নয়। আমরযা, IASC বপ্রবসিপযালরযা এেটি ্যারযািযাবিে, নীবে�ুতি এিিং বনরকপক্ উপযাকয় পবলবসর 
বিেযাশ, েরযা, প্রচযার এিিং রযাষ্ট্রগুবলর সযাকর সিংবলেটেেযার মযা্্কম েযাকদর প্রয়যাসগুবলকে সমরকিন েরকে আমযাকদর সনেৃত্বকে 
স্বীেৃবে েযানযায়। আমরযা েযাকদর এিিং সমস্ত IASC সদস্কদর সযাকর েযাে েরকে প্রকয়যােনীয় সমরকিন সরিরযাি েরকে মযানবিে 
বক্রয়যােলযাকপর সুরক্যার সেন্দীভূেেযা বনবচিে েরকে অঙ্গীেযারিদ্।

ইন্টযার-এেকন্সব স্ট্�যান্ডবিং েমবটব (IASC), www.humanitarianinfo.org/iasc 2

IASC প্রবন্সবপযালদকর দ্িযারযা এনডোর্স েরযা মযানিবে ে্রবয়যােলযাপক সুরে্েযার েকন্দ্রীভূেেযা, 17ই ডবসকম্ির 2013



220 প্রবশক্র বরকসযাসকি সিংস্যান 17

সংস্ষান নন  শনরষাপতিষা ক্ষাস্ষাকরর জন্ শজশপশস পরষামকশ্যর শীে

সংস্ষান 17: শনরষাপতিষা ক্ষাস্ষাকরর জন্ শজশপশস 
পরষামকশ্যর শীে

শফল্ড সরুক্ষা ক্ষাস্ষার জন্ টিপ শশে

1. শনশচিে েরুন সর মলূক্ষাকের সরুক্ষা সরন আন্ততঃ সসক্টর সমন্বয় (আইশসশস) এবং মষানশবে 
সদকশর টিম শমটিংকয়র (রকথষাপরতুি শহসষাকব) শবষয়সশূচকে প্রশেবষার রষাখষা হয়

সপুষাশরশেৃে শরিয়ষােলষাপ:
•  মযানবিে সমন্বয়েযারী এিিং/অরিযা UN এর মযানবিে বিেয়ে সমন্বয় সযা্কনর দতির (OCHA) এর েযাকে সভযার বিেয়সূবচকে সুরক্যার 

মলূ্যারযােররকে অন্তভুকি তি েরযার েন্ সওয়যাল েরুন।
•  সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েন্ অন্যান্ ক্যাস্যারকে দযায়ী েরকে েযার পকক্ HC এর েযাকে সওয়যাল েরুন।
•  HCT সভযার েন্, HC এর েযাকে সুরক্যার ক্যাস্যার সরকে প্র�ুবতিেে বনকিশ সি আপকডট পবরচযাবলে েরযার আকিদন েরুন।
•  ICC এর সভযায়, সুরক্যা ক্যাস্যার সমন্বয়েযারীকে আপকডটটি পবরচযালনযা েরকে িকি।

2. শনশচিে েরুন সর মলূক্ষাকের সরুক্ষা অন্ষান্ সসক্টকরর প্রশশক্কে অন্তভু্য তি েরষা হকয়কে

সপুষাশরশেৃে শরিয়ষােলষাপ:
•  অন্যান্ ক্যাস্যারগুবল ইবেমক্্ই সুরক্যা মলূ্যারযােরকরর স� উকদ্যাে বনকয়কে েযার নেশযা তেবর েরুন।
•  অন্যান্ ক্যাস্যার দ্যারযা পবরচযাবলে প্রবশক্কর সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর সসশনগুবল সিেের েরযার প্রস্তযাি বদন।
•  সুরক্যার মলূ্যারযােরর বনবচিে েরযার েন্ অন্যান্ ক্যাস্যাকরর প্রবশক্র উপেররগুবল প�কিযাকলযাচনযা েরযার প্রস্তযাি বদন।

3. ICC/ HCT শমটিংগুকলষাকে (উপরতুি শহসষাকব) সরুক্ষার মলূ্ষায়কনর ফলষাফকল সংকক্পন 
সরবরষাহ েরুন

সপুষাশরশেৃে শরিয়ষােলষাপ:
•  বিবভন্ন সক্রি / ক্যাস্যাকরর েন্ সক্রিগুবল বিকশে েকর প্রযাসবঙ্গে েযা দবৃটেকেযাচর েরুন।
•  সুরক্যার মলূ্যায়কনর �লযা�কলর উপর বভবত্ত েকর অন্যান্ ক্যাস্যাকরর েন্ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযা�কিেলযাকপর সুপযাবরশ েরুন।

4. েষাকদর প্রশেশরিয়ষা মলূধষারষার সরুক্ষা সজষারদষার এেটি সরুক্ষা দশৃটিভশঙ্গ সথকে অরিষাশধেষার 
বকল মকন েরষা হয় সর ক্ষাস্ষার সকঙ্গ শদ্বপক্ীয়ভষাকব েষাজ

সপুষাশরশেৃে শরিয়ষােলষাপ:
•  েযাকদর প্রবেবক্রয়যায় সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর গুরুত্বকে দবৃটেকেযাচর েরকে অরিযাব্েযার পযাওয়যা ক্যাস্যাকরর পকক্ সওয়যাল েরুন।
•  অিংশরিিরেযারীকদর েযাকদর ক্যাস্যাকরর মক্্ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর এেটি মকনযাক�যাে বিন্দ ুবচবনিে েরযা সি অরিযাব্েযার পযাওয়যা 

ক্যাস্যার সকঙ্গ সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েমকি পবরেল্পনযা েকি েুলনু।
•  অরিযাব্েযাকরর ক্যাস্যারগুবলকে সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর েযা�কিেলযাকপর মলূ্যায়কনর েন্ স�ৌর সদৌকে্র দযাবয়ত্ব বনন।

এই টিপ বশট মযানিেযার প্রবেবক্রয়যা সুরক্যা আরও মলূ্যারযার েরযা স�কে পযাকর স� েযা�কিক্রম ্রকনর উপর সক্রি সুরক্যা ক্যাস্যার 

েন্ পরযামকশকির এেটি েযাবলেযা বিসযাকি উকদেকশ্ েরযা িয়। এটি এেটি সমূ্পরকি েযাবলেযা নয় েকি সুরক্যা নযায়েকদর েন্ সম্পকদর 

অনকুপ্রররযা বিসযাকি িকল বেভযাকি েযারযা মলূক্যাকের সুরক্যার উকদ্যােগুবল দঢ়ৃ েরকে পযারকি৷



প্রবশক্র বরকসযাসকি সিংস্যান 18 221

সংস্ষান নন  সমশন্বে আশপকলর নশথর শনর্যষাস

সংস্ষান 18: সমশন্বে আশপকলর নশথর শনর্যষাস
অশধিহৃীে প্ষাকলশস্নীয় সেশরেশর এেীেৃে আকবদন 2013

আকিদনটি দটুি সেৌশলী উকদেকশ্র রূপকরখযা তেবর েকর; প্ররমটি স্টে ভযাকি ঠিেযানযাগুকলযার সুরক্যা:

উকদেশ্1: IHL ও মযানিযাব্েযাকরর প্রবে সম্যাকনর প্রকরযাচনযা সদওয়যার; লঙ্ঘকনর প্রভযািগুবলকে প্রবেকরযা্ ও প্রশবমে েরযার; অে্যািশ্ে 
পবরকেিযায় ন্যা�্ প্রকিশযাব্েযাকরর উন্নবে েটযাকনযার; এিিং পবরকেিযা প্রদযাকনর িস্তকক্কপ সুরক্যার বিকিচনযার েযা�কিের এেীেরর বনবচিে 
েরযার দ্যারযা েযােযা, এবরয়যা C, সীম সেযান ও পূিকি সেরুসযাকলকমর েনেকরর সুরক্যা িবৃদ্ েরুন। (পৃষ্যা 2 সরকে উদৃ্ে)

সুরক্যার উকদ্ে সরকে সুরক্যার নযায়েকদর উকলেখ েরযার সক্করি স্বযাস্্ অিংশীদযারকদর েন্ এেটি অনযািম্বর প্রবক্রয়যার বদকে েযাবেকয় সুরক্যার 
মলূক্যাকের এলযােযায়, সুরক্যা ও স্বযাস্্ ও পুবটের এেটি স�ৌর েযা�কিবনিকিযািী দল তেবর েরযা িকয়বেল৷ সুরক্যা ক্যাস্যার চযাইর্ সপ্রযাকটেশন 
ওয়যাবেকি িং গ্রুপ এিিং এডুকেশন ক্যাস্যার �ঁুবেকে রযােযা সম্প্রদযাকয়র েন্ সু্ককল পবরিিন এিিং এেসযাকর �ঁুবেপূরকি সচেপকয়কন্র উপর প্রবেবষ্ে 
সুরক্যাবভবত্তে উপবস্বেকে এেসযাকর েযাে েকরকে এিিং সু্ককলর বিদ্যালকয় প্রকিকশর সময় সু্ককল বশশুকদর অসুবি্যা সদখযা বদকয়কে। এই প্রকচটেযার 
উপর সিংক�যােন েরকে রযােকল েযা সুরক্যার মলূ্যারযােরকরর পকক্ সওয়যাল েরযা ও েযাকের সক্করির প্রকচটেযা, এই উভকয়রই ্যারযািযাবিেেযা 
িেযায় রযাখকি। সুরক্যা বিেয়ে ক্যাস্যাকরর প্র্যান OHCHR সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনকে সনেৃত্ব বদকে েযাে েরযা চযাবলকয় �যাকি এিিং মযানি 
অব্েযার ও IHLসে েযাকদর িস্তকক্কপর েন্ সম্যাকনর প্রচযার েরকি েৎসি সুরক্যা বিেয়ে নীবেগুকলযার বনকদকি বশেযা ও ি্িিযাবরে সচেবলকস্র 
সিংস্যান, সুরক্যা সম্পবেকি ে �ঁুবে ও সম্যাি্ উত্তরগুকলযা শনযাতিেরর ও প্রেকল্পর বিেযাশ ও প্রকয়যাে। 

ইন্যার ক্যাস্যার সমন্বয় সেযাষ্ী বনবচিে েকর স�, মযানবিে অব্েযার এিিং সুরক্যা, অক্মেযা, পবরকিশ, বলঙ্গ, মযানবসে স্বযাস্্ এিিং মযানবসে-
সযামযাবেে সমস্যাগুবল (বেন্তু একেই সীমযািদ্ নয়) এর মকেযা ক্রস-েযাটিিং সমস্যাগুবল প�কিযাতিভযাকি সমযা্যান েরযা িয় এিিং oPtসে ক্যাস্যার / 
সসক্টকরর পবরেল্পনযাগুবলকে মলূ্যারযার মক্্ ি্িস্যা েৃিীে িয়। (পৃষ্যা 48 সরকে উদৃ্ে)

2014 শসশরয়ষার আরশব সষাধষারেেকন্ত্র মষানশবে সহষায়েষা প্রশেশরিয়ষা পশরেল্পনষা 

প্রবেবক্রয়যা পবরেল্পনযায় দশিযার সুরক্যার মলূ্যারযােরর উকলেখ েরযা িকয়কে; বনিকিযািী সযারসিংকক্কপ িলযা িকছি স� মযানবিে প্রবেবক্রয়যার 
সেল সক্করির েযা�কিেলযাকপর মযা্্কম সুরক্যার উকদেশ্গুবল অকন্বের েরযা িয় 

অন্তভুকি বতির গুরুত্বপূরকি এলযােযাগুবল িল:

 y সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলনকে এই ভযাকি সিংজ্যাবয়ে িয়:

সুরক্যার মলূ্যারযােররকে মষানশবে সহষায়েষায় সুরক্যার নীবে এিিং মযানবিে সযািযাক�্ প্রকিশযাব্েযার, বনরযাপত্তযা ও ম�কিযাদযা উন্নীে েরযা 
অন্তভুকি তি েরযার দ্যারযা সেল সক্করির মক্্ উন্নীে েরযা িকি। সুরক্যার নীবেগুবল �যা পরবিেরিেী সমস্ত বক্রয়যােলযাকপ অিশ্ই বিকিচনযা েরকে 
িকি েযা িল: 

1  ক্বের েযারর িওয়যা এবিকয় চলনু

2  সযাম্

3  মযানবিে সমযানবিে সিযায়েযা প্রদযাকনর প্রযাসবঙ্গেেযা।”িযায়েযা প্রদযাকনর প্রযাসবঙ্গেেযা।”

 y সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার অনশুীলকনর সচেবলস্গুকলযা িল 2014 সযাকল সমস্ত বিভযাে ও ক্যাস্যাকরর উকদেশ্ ও সূচে 

 y সূচেগুবল প্রদযান েকর 

সূচে:

i  শবভষািীয় েমমী শনশদ্য টি সহষাশয়েষা (সচেশলস্) সরুক্ষাকে মলূক্ষাকে আনয়কনর জন্ শবেষাশশে

ii  % সসক্টর প্রেল্পগুশল, রষা সরুক্ষা মলূধষারষােরকের নীশে এবং শনকদ্য শশেষাকে সংহে েকর
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সংস্ষান নন  মলূক্ষাকের সরুক্ষার জন্ ননূ্েম আন্ততঃVএকজশন্স স্্ষান্ডষাি্য

সংস্ষান 19: মলূক্ষাকের সরুক্ষার জন্ ননূ্েম 

আন্ততঃ-একজশন্স স্্ষান্ডষাি্য
হষাি্য  েশপগুশল থষােকে হকব বষা নশথটি শনম্নশলশখে শলঙ্ক সথকে শপ্রন্ট েরষা সরকে পষাকর: 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming/external-
resources.html
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সংস্ষান ন   মলূধষারষােরকের শনূ্ েম্য পশরেল্পনষা

সংস্ষান 20: মলূধষারষােরকের শনূ্ েম্য  পশরেল্পনষা
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সংস্ষান নন  ননূ্েম স্্ষান্ডষাকি্য র নমনুষা এমএশপ 

সংস্ষান 21: ননূ্েম স্্ষান্ডষাকি্য র নমনুষা এমএশপ 

মষান মলূ মষানদণ্ড 1: সংস্ষাগুশল শবপর্যয়রিস্ জনকিষাষ্ীর

শনকদ্য শে/
শনকদ্য শেগুশল

বনকদকিশে বে: সিংস্যাগুবলর এেটি আচররবিব্ রকয়কে �যা আন্তেকি যাবেে ও েযােীয় স্তকরর েমমী, বিপ�কিয়রিস্ত েনকেযাষ্ীর 
সরকে ভযািযা েরযা েমমী, সস্বছিযাকসিী, পরযামশকিদযােযা, পবরদশকিে এিিং স�ৌন সশযাের ও বন�কিযােন (SEA) বনবেদ্েরর 
অন্তভুকি তি েকর এমন অন্যান্ অনকুমযাবদে সিংস্যার েন্ প্রক�যাে্। আচরকরর বনকদকি বশেযায় স্যানীয় ভযােযায় অনবূদে 
আকে এিিং এটি এেটি উপ�ুতি �মক্ি যাকট বিপ�কিয় আক্রযান্ত েনকেযাষ্ীর েযাকে উপলধি েরযা িয়। সেল েমমীকদর 
প্রবশক্র সদওয়যা িকয়কে এিিং েযারযা আচররবিব্ সমকন চলকে সম্ে িইকয়কে এিিং সিংস্যার েযাকে আচরনবিব্র 
সেযাকনযারেম লঙ্ঘকনর অবভক�যাে রিির, পবরচযালনযা, ও েযাকে সযািযা সদওয়যার বনরযাপদ ও সেযাপন প্রবক্রয়যা রকয়কে।

শভশতিকরখষা ফলষাফল েমমী বনকয়যাকের শুরুকে আচযাকরর এেটি সেযাড সযাইন েকর বেন্তু প্রবশক্র রিির েকরনবন। সযাক্যাৎেযাকরর সময়, 
80% েমমী আচররবিব্ িরকিনযা েরকে পযাকর নযা এিিং স�ৌন সশযাের ও বন�কিযােন সরকে সুরক্যা আইকনর (PSEA) 
অ্ীনস্ আচররবিব্র উপযাদযাকনর িরকিনযাও বদকে পযাকর নযা। আচরকরর বনকদকি বশেযা অনবূদে সনই এিিং একেবসির 
প্রবেবক্রয়যা েযানযাকে েবমউবনটি সদস্কদর েন্ সেযাকনযা বচরযাচবরে অবভক�যাে এিিং প্রবেবক্রয়যার উপযায় সনই।

মষানে এবং সচূে সহ 
সশ্রশেশবন্ষাস অজ্য ন 
েরকে পশরেশল্পে 
শরিয়ষােলষাপ

শুরুর 
েষাশরখ

সশকষর 
েষাশরখ

দষাশয়ত্বশীল ব্শতি আবশ্ে সংস্ষান আনমুষাশনে খরচ ও 
খরচ সে্রে

সমস্ েমমীর জন্ 
PSEA সহ দইু রন্টষা 
সেষাি অফ েন্ডষাক্ট 
প্রশশক্ে

01.02.10 30.06.10 মযানি সম্পদ 
পবরচযালে

সুরক্যা আব্েযাবরে; 
প্রবশক্র েক্; PPT 
এিিং সপ্রযাকেক্টর দ্যারযা 
প্রবশক্করর সযামরিীকে 
প্র�ুবতিেে ইনপুট বদন; 
সেযাষ্ীিদ্ েযাকের েন্ 
বলিপ চযাটকি  এিিং সপন

5টি প্রবশক্র @ $50 
প্রবে প্রবশক্র = $250 
সুরক্যা অব�সযাকরর 
সরকে প্র�ুবতিেে 
ইনপুট = বেবনসপকরি। 
খরচ সেন্দ: মযানি 
সম্পদ

স্ষানীয় ভষাষষায় আচষার 
আচরকের অনবুষাদ

01.02.10 01.03.10 মযানি সম্পদ 
পবরচযালে

অনিুযাদে 4 েন্যা @ $30 প্রবে 
েন্যা = $120 েস্ 
সসন্যার: মযানি সম্পদ

আচরেশবশধর সশচরে 
সংস্করে তেশর েরষা

01.02.10 01.03.10 স�যােযাক�যাে 
আব্েযাবরে

েযােে; সপন; চূিযান্ত 
পকর্র ল্যাবমকনশন

েবমউবনকেশনস 
অব�সযার েস্ সসন্যার 
সরকে বেবনসপকরি 
200টি েবপ @ $2 প্রবে 
েবপ = $400 পযাওয়যা 
সেকে: স�যােযাক�যাে

সম্প্রদষায়-শভশতিে 
প্রশেশরিয়ষা ও উতির 
প্রদষাকনর পদ্ধশে িঠন 
গুি এনষাফ িষাইি েুল 
12(2007) ইে্ষাশদর

01.02.10 01.05.10 মযানবিে দযায়িদ্েযার 
সেন্দবিন্দু

সনযাটিস সিযাডকি , লে েরযা 
িয় এমন পরযামকশকির 
িযাক্স, প্রবেবক্রয়যা রিিকরর 
উপযায় সিকে বনকে 
েবমউবনটিগুকলযার সযাকর 
সেযাষ্ী আকলযাচনযা...
ইে্যাবদ

মযানবিে দযায়িদ্েযা 
দকলর বিদ্মযান েযাকের 
মক্্ অঙ্গীভূে েরযা 
িকয়কে

সম্প্রদষায়গুশলর েষাকে 
আচরেশবশধর প্রচষার 
রষার মকধ্ পক়ি 
েীভষাকব শনরষাপকদ 
এবং সিষাপকন সংস্ষার 
েষাকে প্রশেশরিয়ষা 
সদওয়ষা রষায়

01.05.10 চলমযান সেল ব�র্-মখুী েমমী 
- মযানবিে দযায়িদ্েযার 
মকনযাক�যাকের সেন্দবিন্দ ু
দ্যারযা প�কিকিক্র

উপকরর মকেযা N/A

একজশন্স X সথকে নমনুষা MAP - শুধমুষারে উদষাহরে
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মষান খষাদ্ েম্যসচূী স্্ষান্ডষাি্য  2: সংস্ষাগুশল খষাদ্ বন্টন েরষার আকি, সসইসময় ও েষার পকর সরুক্ষা ও 
মর্যষাদষাকে অরিষাশধেষার সদয়

শনকদ্য শে/
শনকদ্য শেগুশল

সূচে B: খযাদ্ অিব্ ও েযা সরকে পর তেবরর ি্িস্যা রিির েরযা িকয়কে
িণ্ন সেন্দটি বনরযাপদ এিিং প্রকিশসযা্্।

শভশতিকরখষা ফলষাফল �বদও একেবসি বনকদকিশে A (প্রকয়যােনীয় বনরযাপত্তযা সি বনরযাপদ এলযােযায় অিবস্ে বডব্রেবিউশন পকয়ন্গুবল) 
পূরর েকর েকি েযারযা সেিল বডব্রেবিউশন পকয়কন্র সযাকর সম্পেকি �ুতি বনরযাপত্তযার েরযা বিকিচনযা েকর এিিং 
রুটগুবলকে এিিং এর সরকে নয়। সেযাষ্ীর প্রবেবনব্কদর বনকয় তেবর স�যােযাস গ্রুপ প্রেযাশ েকরকে স� িযাবিও 
সিসমকয় সুরবক্ে নয়। খযাদ্ েমকিসূচীর সিবনব�বসয়যারীকদর আক্রযান্ত িওয়যার এিিং েযাকদর সরশন চুবর �যাওয়যার 
েটনযারও উকলেখ পযাওয়যা সেকে,
বিকশে েকর বশশু সনেৃত্বযা্ীন পবরিযাকরর নযারী ও বশশুরযা।

মষানে এবং সচূে সহ 
সশ্রশেশবন্ষাস অজ্য ন 
েরকে পশরেশল্পে 
শরিয়ষােলষাপ

শুরুর 
েষাশরখ

সশকষর 
েষাশরখ

দষাশয়ত্বশীল ব্শতি আবশ্ে সংস্ষান আনমুষাশনে খরচ

খষাদ্ সপ্রষারিষাশমং 
এলষােষায় আরও 
িভীরেষার সরুক্ষা 
মলূ্ষায়কনর জন্ 
সরুক্ষা েম্যেে্য ষা 
সরফষাকরল।

20.09.10 10.10.10 খযাদ্ েমকিসূচীর 
আব্েযাবরেকদর 
বনরযাপত্তযা 
আব্েযাবরকের েযাকে 
পযাঠযাকে িকি

সুরক্যা আব্েযাবরে/দল বেেুই নযা - সুরক্যা দকলর 
পক্ সরকে ইন-েযাইন্ড 
সময়

শনরষাপতিষা ও 
সপ্রষারিষাশমংকয়র 
সষাহষাকর্ সরুক্ষা 
মলূ্ষায়কনর 
অনসুন্ষানগুকলষা 
পর্যষাকলষাচনষা েরুন

10.10.10 12.10.10 সুরক্যা আব্েযাবরে; 
বনরযাপত্তযা আব্েযাবরে; 
খযাদ্ সপ্রযারিযাবমিং 
পবরচযালে; পবরচযালনযা

N/A N/A
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সংস্ষান নন  প্রষােVরপরবেমীVপ্রশশক্কের সমীক্ষা

সংস্ষান 22: প্রষাে-/পরবেমী-প্রশশক্কের সমীক্ষা
সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলকনর প্রশশক্ে

প্রষাে-/পরবেমী-প্রশশক্কের সমীক্ষা

অনরুিি েকর বনম্নবলবখে সমীক্যাটি পযাঁচ বমবনট বনকয় সমূ্পরকি েরুন। আপবন বে বশকখকেন েযার উপর আপনযার ি্বতিেে প্রবেছিবি সিযায়েযার 
েন্ সশকে আিযার এই েবরপটি সমূ্পরকি েরকে সক্ম িকিন, পযাশযাপযাবশ সরেবনিং টিমকে প্রবশক্র প্রদযাকনর েন্ ভবিে্কে আরও স�যােযাকসর 
প্রকয়যােন িকে পযাকর েযা প্রবে�বলে েরযার অনমুবে সদওয়যা িকি। সময় সদওয়যার েন্ ্ন্িযাদ!

সমীক্যাটি েকর এমন অিংশরিিরেযারীর সপ্রযা�যাইল:

অংশরিহেেষারীর নষাম:

অংশরিহেেষারীর শবভষাি: 
সুরক্যা – খযাদ্ সুরক্যা – ওয়যাশ – NFI/আশ্রয় – স্বযাস্্ – CCCM – বশক্যা - অন্যান্

অংশরিহেেষারীর পকদর নষাম/পদ:

অংশরিহেেষারী এর এে েমমী: UN – আন্তেকি যাবেে NGO – স্যানীয় NGO – সরেযার

অংশরিহেেষারী হকলন: সদশে্যােী – েযােীয় েমমী

অংশরিহেেষারী ইশেমকধ্ একে অংশরিহে েকরকে: 
সুরক্যার প্রবশক্র – সুরক্যাকে মলূ স্যাকে আনযার প্রবশক্র – বেেুই নযা

1. সরুক্ষাকে মলূ ধষারষায় আনষা বলকে েী সবষাঝষায় এবং আপনষার সপ্রষারিষাম / প্রেল্প এবং শনকজর দষায়বদ্ধেষার অথ্য েী?

2. আপশন মলূধষারষার সরুক্ষা েী মলূ উপষাদষান শেেু মকন েকরন? 

3. সমরি সপ্রষাকজক্ট সষাইকেকল মলূক্ষাকের সরুক্ষাকে আপশন আপনষার হস্কক্পকে শেভষাকব প্রকয়ষাি েরকবন েষার চষার
(4)টি বষাস্ব উদষাহরে শদন।

1.

2.

3.

4.
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সংস্ষান নন  প্রষােVরপরবেমীVপ্রশশক্কের সমীক্ষা

সে্ বষা শমথ্ষা শববৃশে।
সঠিে উত্তকর সেযাল দযাে বদন। এে এেটযা বিিবৃের সে্েযাপ্রমযাকনর জন্, সম্পেূ্য বিিবৃে সে্ রযাখযা আিশ্ে।

1. সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলন হল সমস্ সরুক্ষা েমমীর দষাশয়ত্ব: 

 সে্ - বমর্যা

2. রশদ ক্শেরিস্ সলষােজকনর েষাকে এই পশরকষবষাগুশলর অশস্ত্ব এবং অবস্ষান সম্পকে্য  েথ্ থষাকে েকব েষারষা এই 
পশরকষবষাগুশলকে েষার্যেরভষাকব অ্ষাকসেস েরকে পষারকব: 

 সে্ - বমর্যা

3. ক্শেরিস্/সবশনশফশসয়ষারী জনসংখ্ষার সরুক্ষা এবং সম্ষাকনর সমস্ষার সথকে পশরেল্পনষামকেষা আপনষার সপ্রষাকজকক্টর 
শরিয়ষােলষাপগুশল বষাস্বষাশয়ে েরষা অরিষাশধেষার পষায়: 

 সে্ - বমর্যা

4. সংস্ষার/সংিঠকনর মষানশবে সহষায়েষার ও/বষা সরুক্ষার দক্েষা থষােকল সশুবধষা প্রষাপেকদর সকঙ্গ প্রেকল্পর নেশষা এবং/
অথবষা বষাস্বষায়কনর সময় পরষামশ্য েরষা বষাধ্েষামলূে নয়: 

 সে্ - বমর্যা

5. রশদ আপশন সরুক্ষা সম্পেমীে সেষান রেনষার সষাক্ী থষাকেন, েষাহকল আপনষার রেেষা সম্ব শবস্ষাশরে েথ্ সংরিহ েরষা 
উশচে, রষার অন্তভু্য তি ক্শেরিস্ ব্শতি এবং আরিমেেষারী ব্শতির নষাম ও পশরচয়: 

 সে্ - বমর্যা
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সংস্ষান নন  পষাঠ্রিম মূল্ষায়ন

সংস্ষান 23: পষাঠ্রিম মলূ্ষায়ন
সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলকনর প্রশশক্ে

পষাঠ্রিকমর মলূ্ষায়নপরে

নষাম (ঐবছিে):

সংস্ষা ও ভূশমেষা (ঐবছিে):

শলঙ্গ:

আপশন শনম্নশলশখে প্রশেকবদনগুকলষার সষাকথ েেদরূ সম্ে বষা অসম্ে েষাকে সিষাল েরুন:

1. প্রশশক্কের সময় উকলেখকরষাি্ ফলষাফল অজ্য ন েরষা হকয়শেল 
     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 সমূ্পরকি

2. প্রশশক্ে চলষােষালীন আমষার অংশরিহকের উকদেশ্টি অশজ্য ে হকয়কে

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 সমূ্পরকি

3. প্রশশক্ে সষামরিী প্রষাসশঙ্গে এবং চ্ষাকলশঞ্ং শেল

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 সমূ্পরকি

4. শবষয়টি পর্যষাপ্তভষাকব েভষার েরষা শেল

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 সমূ্পরকি

5. সহষায়ে উপষাদষানগুকলষা (েম্যপশুস্েষা, হ্ষান্ডআউে ইে্ষাশদ) সহষায়ে শেল

     বেেুটযা সিযায়ে

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 অে্ন্ত সিযায়ে

6. প্রশশক্েরষা েষার্যের শেল
     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 সমূ্পরকি

7. প্রশশক্ে পদ্ধশে েষার্যের (সেষাে গ্রুপ েষাজ, বতৃিেষা, ইে্ষাশদ)

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 খুি সিবশ

8. প্রশশক্েটি আমষার শবষয় সম্পকে্য  অনধুষাবন বষাশ়িকয়কে

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 খুি সিবশ

9. এই প্রশশক্ে আমষাকে েথ্ এবং দক্েষা সর আশম অশবলকবে ব্বহষার েরকে পষাকরন সকঙ্গ সশজিে েরষা হকয়কে

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 খুি সিবশ
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সংস্ষান নন  পষাঠ্রিম মূল্ষায়ন
10. এই প্রশশক্কের মষাধ্কম আমষার আত্মশবশ্ষাকসর মষারেষা বৃশদ্ধ সপকয়কে রষা মলূধষারষার প্রকজকক্ট অন্কদর সমথ্যন েরকে

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 খুি সিবশ

11. আমষার েম্যসশূচকে আমষার সরুক্ষাকে েষার্যের েরষার স্রগুকলষা অকনে সবশশ

     বেেুটযা

 একেিযাকরই নয় 1 2 3 4 5 খুি সিবশ

12. প্রশশক্কের জন্ অনকুমষাশদে সময় শেল

     অব্েযার সম্পকেকি

 খুি সিবশ 1 2 3 4 5 খুি সেযাট

13. সষামশরিেভষাকব প্রশশক্েটি শেল

     েবরমযানযা

 দিুকিল  1 2 3 4 5 দদুকি যান্ত

হষাইলষাইে েরুন- প্রশশক্কের সেষান অংশ আপনষার েষাকে সবকচকয় আেষ্যেীয় এবং উপেষারী? সেন েষারষা দরেষারী শেল?

শনম্ন গুরুকত্বর-আপনষার েষাকে প্রশশক্কের সেষান অংশগুশলর মলূ্ েম বষা সেষান মলূ্ সনই? সেন? আপশন এই প্রশশক্ে উন্নে 
েরকে শে পরষামশ্য েরকে পষাকরন?

আপশন শে মকন েকরন সর আপনষার সরুক্ষার মলূধষারষােরকের ধষারেষা / উপলশধি আপনষার এই প্রশশক্কে অংশ সনওয়ষার ফকল 
পশরবশে্য ে হকয়কে? অনরুিহ েকর ব্ষাখ্ষা েরুন ও উদষাহরে শদন

অন্ষান্ মন্তব্?
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পশরশশটি 1: আদ্ক্র সমশটি
AAP ক্বেরিস্ত েনকেযাষ্ীর প্রবে দযায়িদ্েযা

এইডস লধি অনযাক্রম্েযার অভযাকির ি্যাব্/অ্যাকেযায়্যাডকি  ইবমউকনযাকডব�বশকয়বসি বসকড্যাম 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome)

AoR দযাবয়কত্বর পবরসর
CAR সস্রিযাল আবরেেযান বরপযািবলে
CBOের সম্প্রদযায়-বভবত্তে সিংেঠন
CCCM বশবির সমন্বয় এিিং বশবির ি্িস্যাপনযা
CFW নেদ অকরকির বিবনমকয় েযাে
CPWG বশশু সুরক্যার েযা�কিকেযাষ্ী
প্রবেধ্বন ইউকরযাপীয় েবমশকনর মযানবিে সিযায়েযা এিিং নযােবরে সুরক্যা বিভযাে
EH পবরকিশেে স্বযাস্্
ইআরডযাব্লু �ুকদ্র বিকফিযারে অিবশটেযািংশ
বেবিবভ বলঙ্গ-বভবত্তে সবিিংসেযা
স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান 
ক্যাস্যার (বেবপবস) স্যািযাল সপ্রযাকটেশযান ক্যাস্যার

এইচবস মযানবিে সমন্বয়েযারী
এইচবসটি মযানবিে সদকশর দল
এইচআইবভ বিউম্যান ইবমউকনযাকডব�বসকয়বসি ভযাইরযাস
এইচএলবপ িযাসস্যান, েবম এিিং সম্পবত্ত
আইএএসবস আন্তঃ-একেবসি স্্যাবন্ডিং েবমটি
আইবসবস আন্তঃ ক্যাস্যার সমন্বয়
আইবসআরবস আন্তেকি যাবেে সরড ক্রস েবমটি
আইবডবপ অভ্ন্তরীনভযাকি বিেযাবিে ি্বতিিেকি
আইএইচএল আন্তেকি যাবেে েনবিেের আইন
এমএবপ মলূক্যাকের অ্যাক্সযান লে্যান
এমএইচবপএসএস মযানবসে স্বযাস্্ এিিং মকনযাসযামযাবেে সিযায়েযা
NFI সেযাকনযা খযািযাকরর আইকটম নয়
NGO সস্বছিযাকসিী সিংস্যা
OAU আবরেেযান ঐকে্র সিংস্যা
OCHCR মযানিযাব্েযাকরর েন্ িযাই েবমশনযাকরর দ�ের
PFA মনস্তযাব্বিে প্রযারবমে সযািযা�্
PSEA স�ৌন বনপীিন ও আপবত্তেনে ি্িিযার সরকে সুরক্যা
PWD অক্মেযা রযােযা ি্বতিরযা
SGB সসকক্রটযাবর-সেনযাকরকলর িকুলটিন 
SRP সেৌশলেে উত্তরদযাকনর পবরেল্পনযা
STI স�ৌন সিংিযাবিে সিংক্রমর
UN রযাষ্ট্রসঙ্ঘ
UN OCHA মযানবিে বিেয়ে সমন্বয় সযা্কনর েন্ রযাষ্ট্রসকঙ্ঘর েযা�কিযালয়রযাষ্ট্রসকঙ্ঘর েনসিংখ্যা েিবিল
UNFPA রযাষ্ট্রসকঙ্ঘর েনসিংখ্যা েিবিল
UNHABITAT রযাষ্ট্রসকঙ্ঘর মযানি িসবে সপ্রযারিযাম
UNHCR রযাষ্ট্রসকঙ্ঘর শররযারমী সিংস্যা
UNICEF রযাষ্ট্রসকঙ্ঘর মযানি িসবে সপ্রযারিযাম
UNMAS রযাষ্ট্রসকঙ্ঘর মযাইন অ্যােশন সযাবভকি স
WASH েল, স্যাবনকটশন এিিং স্বযাস্্বিব্
WRC নযারী শররযারমী েবমশন
WVI ওয়যার্কি  বভশন ইন্যারন্যাশনযাল
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পশরশশটি 2: অশেশরতি পষাঠ
ব্বস্ষা সহষায়েষা (2009)। সম্ষাকনর সষাকথ শনরষাপতিষা: মষানশবে সপ্রষারিষাম জকু়ি থষােষা এেীভূে সম্প্রদষায়-শভশতিে সরুক্ষার 
জন্ শফল্ড ম্ষানয়ুষাল
http://www.actionaid.org/australia/publications/safety-dignity-field-manual-integrating-communitybased-
protection-across-hum

মষানশবে সষাহষার্: সব সকমে! মষানশবে েষাকজ প্রশেবন্ী ব্শতিকদর শেভষাকব অন্তভু্য তি েরকে হকব
http://www.endexclusion.eu/docs/default-document-library/humanitarian-aid-all-inclusive.pdf?sfvrsn=4

আইএএসশস (2010)। অনলষাইন পষাঠ্রিম: শবশভন্ন প্রকয়ষাজন - সমষান সকুরষাি: মশহলষা, সমকয়, সেকল এবং পরুুষকদর জন্ 
মষানশবে েষার্যরিকমর েষার্যেষাশরেষা বষা়িকে৷ 
http://www.iasc-elearning.org

আইএএসশস (2008)। মষানবষাশধেষার ও প্রষােৃশেে দকুর্যষাি: প্রষােৃশেে শবপর্যকয়র পশরশস্শেগুকলষাকে মষানব অশধেষার 
সরুক্ষায় পশরচষালনষামলূে শনকদ্য শশেষা ও সক্করে সষাররিন্থ।

জরুশর অবস্ষাকে শলঙ্গ-শভশতিে শহংসষা সংরিষান্ত আইএএসশস (2005) এর শনকদ্য শশেষা (2014 সষাকলর সশকষর শদকে প্রে্ষাশশে 
সরঞ্ষাম)

আইএএসশস (2004)। সশস্ত্র সংরষাে প্রসকঙ্গ আন্তজ্য ষাশেে মষানবেষা, মষানবষাশধেষার এবং উদ্বষাস্তু আইকনর ওপর বষারংবষার 
শজজ্ঞষাশসে প্রনষাবলী। সজকনভষা: আইএএসশস।

জরুরী পশরশস্শেকে মষানশসে স্ষাস্্ এবং মকনষাসষামষাশজে সহষায়েষায় আইএএসশস শনকদ্য শশেষা
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf

জরুরী পশরশস্শেকে আইএএসশস মষানশসে স্ষাস্্ এবং মকনষাসষামষাশজে সহষায়েষা: সেষাকনষা সরুক্ষা সপ্রষারিষাম পশরচষালেকদর 
জষানষা উশচে? (2010)
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-productsproducts&productcatid=22

WHO মকনষাশবজ্ঞষানিে প্রষাথশমে শচশেতসষা: শফল্ড েমমীকদর জন্ শনকদ্য শশেষা
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf

WHO মকনষাশবজ্ঞষানিে প্রষাথশমে শচশেতসষা: শফল্ড েমমীকদর ধষারেষা স্পটি েরকে সহষায়েষােষারীকদর সহষায়ে পশুস্েষা
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf

আইশসআরশস (2013)। সরুক্ষার েষাকজর সপশষাদষার মষানে রষা মষানশবেেষা এবং মষানব অশধেষাকরর েমমীরষা সশস্ত্র দ্বন্দ্ব এবং 
শহংসষার অন্ষান্ পশরশস্শেকে েষার্যের েকরকেন।
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm

আইশসআরশস (2014)। আন্তজ্য ষাশেে মষানশবেেষা আইকনর ওপর ই-লষাশন্যং সকমে আইন ও নীশের লে্ষােফম্য৷
http://www.icrcproject.org/elearning/index.html

আন্তজ্য ষাশেে উদ্ধষার েশমটি (2013)। সরুক্ষাকে মলূ স্ষাকে আনষার অনশুীলকনর প্রশশক্ে সফশসশলকেেকরর সহষাশয়েষা। 

ইন্টষারঅ্ষােশষান (2004) সরুক্ষাকে অরিষাশধেষার সদয়: সরুক্ষা ও মষানবশহনেষী সহষায়েষা এেীভূে েরষা হকচ্ছ৷

েকথষাপেথন সরুক্ষা ওয়ষাশে্য ং গ্রুপ। সরুক্ষা অনশুীলকন। মষানশবে েষার্যেলষাকপ সরুক্ষাকে অন্তভু্য তি েরষার জন্ এেটি 
িষাইিবই।

http://www.actionaid.org/australia/publications/safety-dignity-field-manual-integrating-communitybas
http://www.actionaid.org/australia/publications/safety-dignity-field-manual-integrating-communitybas
http://www.endexclusion.eu/docs/default-document-library/humanitarian-aid-all-inclusive.pdf?sfvrsn=4
http://www.iasc-elearning.org
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শশশুকদর সরুশক্ে রষাখষা
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/emergencies-toolkit

মলূক্ষাকের সরুক্ষার জন্ ননূ্েম আন্ততঃ-একজশন্স স্্ষান্ডষাি্য
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf

জনশহেের েষাষ্যেলষাকপ শশশু সরুক্ষার জন্ ননূ্েম স্্ষান্ডষাি্য
http://www.unicef.org/iran/Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf

নরওকয়য়ীয় শরশফউশজ েষাউশন্সল (NRC), দ্ ে্ষাম্প ম্ষাকনজকমন্ট েুলশেে, 2008

Oxfam GB (2009). নষািশরেকদর সরুক্ষা উন্নে হকচ্ছ: এেটি সরুক্ষা প্রশশক্ে প্ষাে।

সরৌন পশরচয় এবং বয়কসর শবষয়: আপেেষালীন অবস্ষায় মষানবশহনেষী প্রশেশরিয়ষা উন্নে হকচ্ছ
http://www.globalhealthhub.org/2011/11/13/sex-and-age-disaggregated-data-in-humanitarianemergency-
response/

শস্ম, এইচ. এবং এ. বনউইে (2005)। সরুক্ষা: মষানশবে সংস্ষাগুশলর জন্ এেটি ALNAP িষাইি। লন্ডন: ALNAP.

সিষালে ই-লষাশন্যং সেষাস্য, সরুক্ষা সনশভকিশন মশিউল সহ, ক্শে সথকে শনরষাপদ, জবষাবশদশহেষা, ক্মেষা উপর শবশল্ডং 
www.sphereproject.org/learning/e-learning-course/

শনশদ্য টি উকদ্ষাি সম্পকে্য  আকরষা সংস্ষান ও েকথ্র জন্ সদখুন:

রষাষ্ট্রসঙ্ঘ। 'সবকচকয় আকি অশধেষার' উকদ্ষাি। 
http://www.un.org/sg/rightsupfront/

ক্শেরিস্ জনসষাধষারকের ওপর আইএএসশস েষাস্ককফষাকস্যর দষায়বদ্ধেষা:
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=89

মষানশবে দষায়বদ্ধেষার অংশীদষাশরত্ব (এইচএশপ)
http://www.hapinternational.org

সহষায়েষায় থষােষা ব্শতিরষা
http://www.peopleinaid.org/resources/

'উকদ্ষাি রিহে' - শবশভন্ন প্রধষান দষায়বদ্ধেষার উকদ্ষাকির মকধ্ েুলনষা েকর
http://www.sphereproject.org/about/quality-and-accountability-initiatives/

শপইএসএ ও প্রশশক্কের সংস্ষান সম্পকে্য  আরও েথ্:
http://www.pseataskforce.org;
http://www.interaction.org/work/sea

মষানশবে শনকদ্য শে সরশজশ্রি
https://www.humanitarianresponse.info/applications/ir

জষােীয় স্করর সমন্বকয়র ক্ষাস্ষার সরফষাকরন্স মশিউল, 2014

2015 সষাকলর জন্ সেৌশলিে উতিরদষাকনর পশরেল্পনষার সহষাশয়েষা
http://www.unocha.org/cap/resources/policy-guidance



     



এই প্রবশক্করর প্যাকেকের সিকিযাব্ে 
সযাম্প্রবেে PDF এিিং স্বেন্ত্র সিংস্যানগুকলযা 
www.globalprotectioncluster.org 
সথকে িষাউনকলষাি েরষা রষাকব
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