
 

 

 

প্রধান ফলাফলসমূহ (Key Findings)  
 

১.  ত্রাণ ও উন্নয়নের য াগসূনত্রর মাধ্যনম যেকসই পদ্ধতি তেশ্চিি কনর য , ক্ষতিগ্রস্ত যগাষ্ঠীর অর্ থবহ 
অংশীদাতরত্ব বৃশ্চদ্ধ এবং বহুতবধ্ ও ববতিত্রযপূণ থ অংশীজে এবং তবষয়বস্তুর পতরপূরক সক্ষমিা কানজ লাতগনয় 
সকল অংশীজেনদর ধ্ারণ করা যমৌতলক মূলযনবাধ্ তহনসনব সহন াতগিা এবং পতরপূরকিা দ্বারা  তবপলু 
শরণার্ীনদর সাড়াদানের জেয সামাশ্চজক অন্তর্ভ থশ্চিকরণ পদ্ধতির (whole-of- society approach) প্রনয়াগ 
জটেল। 
 

২. সামতয়ক সহায়িা ও দ্রুি প্রিযাবাসনের আনলানক সরকানরর স্বল্পনময়াতদ েীতি কাঠানমা যর্নক সনর এনস 
কক্সবাজানরর যরাতহঙ্গা শরণার্ী কযাম্পগুনলার োজকু সুরক্ষা ও তেরাপত্তা পতরতিতিনি বাংলানদনশ শরাণার্ীনদর 
জেয একটে শশ্চিশালী আইে ও েীতি কাঠানমা প্রনয়াজে। 
 

৩.  বাংলানদনশর তবদযমাে হাইতিড মােতবক সহায়িা সমন্বয় কাঠানমা তবকতশি সরুক্ষা এবং প্রানয়াতগক 
বাস্তবিার সানর্ সমন্বয় কনর িলনে। সরকার ও মােতবক সহায়িা কা থক্রম বযবিার মনধ্য বৃহত্তর সমন্বয় 
তেশ্চিি করা  এবং যেিৃত্ব ও জবাবতদতহিা শশ্চিশালী করার জেয যরাতহঙ্গা শরণার্ীনদর  সাড়াদানে কা থকতর 
আন্তঃসংিা এবং আন্তঃতবর্াগীয় সমন্বনয়  সামাশ্চজক অন্তর্ভ থশ্চিকরণ পদ্ধতি (whole-of-society approach)  
একটে প্রনয়াজেীয় ও অপতরহা থ সিূো তবন্দ।ু   
 

৪. মােতবক সহায়িা কা থক্রনমর তসদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমন্বয় কাঠানমানি শরণার্ী ও িােীয় জেনগাষ্ঠীনক 
সম্পৃি কনর প্রাসতঙ্গক সংনবদেশীলিা ও িােীয় কানজর ধ্রনের সূক্ষির উপলশ্চদ্ধর মাধ্যনম যরাতহঙ্গা শরণার্ী 
সাড়াদানের িােীয়করণ (localisation) সম্ভব। 
 

৫. বদেশ্চন্দে জীবে এবং র্তবষযি সম্পতকথি গুরুত্বপূণ থ তসদ্ধানন্ত োরী ও িরুণনদর অন্তর্ভ থি কনর যরাতহঙ্গা 
শরণার্ীনদর অর্ থপূণ থ অংশগ্রহণ অতধ্কির উত্তম সরুক্ষা ফলাফল (protection outcomes) তদনি পানর এবং 
উনেনশযর সানর্ অতধ্কির সঙ্গতিপূণ থ (fit-for-purpose) কম থসূতি এবং েীতি প্রণয়নের পর্ বিতর করনি পানর। 
এরফনল, কম থসূতি ও েীতিসমূহ দৃঢ়র্ানব ধ্ারণ কনর অতধ্কির প্রতিপালনের তেিয়িা বিতর হয়। 

সংক্ষিপ্ত নীক্ষিমালা (Policy Brief) 
 বাংলাদেদে ররাক্ষহঙ্গা েরণার্থীদের 

মর্ যাোপণূ য এবং রেকসই সাড়াোন 

সম্পক্ষকযি একটে এদেন্ডা 
 

রম ২০২১ 
 
 

পূণ যাঙ্গ ক্ষরদপােযটে রেখুন:   

https://www.actforpeace.org.au/www_AFP/media/act-for-peace/AfP-
report-An-Agenda-for-a-Dignified-and-Sustainable-Rohingya-Refugee-
Response-in-Bangladesh.pdf 

https://www.actforpeace.org.au/www_AFP/media/act-for-peace/AfP-report-An-Agenda-for-a-Dignified-and-Sustainable-Rohingya-Refugee-Response-in-Bangladesh.pdf
https://www.actforpeace.org.au/www_AFP/media/act-for-peace/AfP-report-An-Agenda-for-a-Dignified-and-Sustainable-Rohingya-Refugee-Response-in-Bangladesh.pdf
https://www.actforpeace.org.au/www_AFP/media/act-for-peace/AfP-report-An-Agenda-for-a-Dignified-and-Sustainable-Rohingya-Refugee-Response-in-Bangladesh.pdf


 

বাংলানদনশ যরাতহঙ্গা শরণার্ী সাড়াদানে সামাশ্চজক অন্তর্ভ থশ্চিকরণ পদ্ধতি (Whole of Society 
Approach)  
 
যরাতহঙ্গা শরণার্ী সুরক্ষার তবষয়টে পতরিাতলি হয়  ারা ক্ষতিগ্রস্ত গ োষ্ঠী এবং যসসব োো ধ্রনের 
অংশীজেনদর দ্বারা  ারা িানদর  প্রনয়াজেীয়িাসমূহ পূরনণ সক্ষম।  এই তবতবধ্ প্রনয়াজে যমোনি োো 
ধ্রনের হস্তনক্ষপ ও কা থকর দক্ষিার প্রনয়াজে হয়। যকানো একক প্রতিষ্ঠানের পনক্ষ এই তেরাপত্তা 
প্রদাে করা অবাস্তব এমেতক যসটে সরকার, ইউএেএইিতসআর’র (UNHCR) মনিা বৃহৎ আন্তজথাতিক 
প্রতিষ্ঠাে হনলও। প্রানয়াতগক যক্ষনত্র তবপুল সংখ্যক অংশীজনের (পতরনষবা প্রদােকারী সংিা, মােতবক 
সহায়িাকারী ও উন্নয়ে কমী, েীতি তেধ্ থারক, গণমাধ্যম, ক্ষতিগ্রস্ত যগাষ্ঠী ইিযাতদ) প্রনয়াজে,  দুব থলিা 
(vulnerabilities) ও ঝুুঁ তক শোিকরণ এবং যসগুনলার তর্তত্তনি সুপাতরশ প্রদানের মাধ্যনম একটে 
যরফানরল যেেওয়ানকথর আওিায় পরস্পরনক সহন াতগিা করা আবশযক। 
 
সব থসম্মতিক্রনম প্রণীি তেউইয়কথ য াষণা (New York Declaration-NYD) এবং পরবিীকানল গৃহীি 
ববতিক িভ শ্চিসমূনহ “বহু অংশীজে ও অংশীদাতরত্ব পদ্ধতি” এবং “সামাশ্চজক অন্তর্ভ থশ্চিকরণ পদ্ধতির” 
(whole-of-society approach) প্রনয়াজেীয়িা স্বীকার করা হনয়নে। এই সকল আলাপ আনলািোর 
মাধ্যনম শরণার্ী সুরক্ষায় সামাশ্চজক অন্তর্ভ থশ্চিকরণ পদ্ধতি সাব থজেীে ঐকযমিয অজথে কনরনে। 
বাংলানদনশ এই সকল ববতিক িভ শ্চি তবনশষ কনর সমাজ অন্তর্ভ থশ্চিকরণ েীতির বাস্তবায়নে অনেক 
ধ্রনের িযানলঞ্জ রনয়নে। আনে অনেক িােীয় তদকও য মে- যদশীয় ও আঞ্চতলক আইতে ও েীতি 
কাঠানমার সীমাবদ্ধিা, অবেতিশীল শরণার্ী সুরক্ষা পতরনবশ, জটেল মােতবক সহায়িা কা থক্রম সমন্বয় 
কাঠানমা, শরণার্ী ও িােীয় জেনগাষ্ঠীনক তসদ্ধান্তগ্রহণ ও সমন্বয় কাঠানমায় অন্তর্ভ থশ্চির সীতমি সুন াগ 
এবং পরস্পর প্রতিদ্বশ্চিিাকারী িােীয় োো এনজন্ডা। তময়ােমানর যরাতহঙ্গানদর জেয েযায় ও শাতন্তর 
ক্ষীণ সম্ভাবো এবং তবস্িৃি আঞ্চতলক ও ববতিক যরাতহঙ্গা শরণার্ী সাড়াদাে পতরকল্পোর অেুপতিতি 
এনক্ষনত্র রূ্তমকা রাখ্নে।  
 
এই গনবষণাপনত্র বাংলানদনশ যরাতহঙ্গা শরণার্ী সাড়াদানে সামাশ্চজক অন্তর্ভ থশ্চিকরণ পদ্ধতি কী মাত্রায় 
প্রনয়াগ করা হয় যসটে তবনেষণ করা হনয়নে এবং বিথমাে পদ্ধতি শরণার্ী সুরক্ষায় (Refugee 
Protection) কীর্ানব প্রর্াব তবস্তার কনর, তবদযমাে সমন্বয় বযবিার সানর্ সংন াগ িাপে কনর, িলমাে 
িােীয়করণ প্রনিষ্টার সানর্ মধ্যনেদ কনর এবং অর্ থবহ শরণার্ী অংশগ্রহণ এবং যেিৃত্ব তেশ্চিি কনর 
িা অধ্যয়ে করা হনয়নে।  
 
 
 
 
 
 
 



 

শরণার্ী সুরক্ষা এবং সমাধ্ােসমূহ (Refugee Protection and Solutions)  
েীতিগির্ানব, বাংলানদনশ যরাতহঙ্গা সংকনে মােতবক সহায়িা সাড়াদাে পতরিাতলি হয় য ৌর্ সাড়াদাে পতরকল্পোয় 
(Joint Response Plan- JRP) বতণ থি সুরক্ষা কাঠানমা দ্বারা। ‘সুরক্ষা সংকে’ (protection crisis) তহনসনব স্বীকৃি 
এই েীতি কাঠানমা প্রাতিষ্ঠাতেক তশক্ষা অর্বা আনয়র যক্ষত্র বিতরর সুন ানগর বদনল দ্রুি প্রিযাবসানের ওপর 
তর্তত্ত কনর স্বল্পনময়াতদ অিায়ী সহায়িার ওপর গুরুত্ব যদয়। এর ফনল, শরণার্ীনদর অতধ্কার সংরক্ষণ ও র্ানলা 
র্াকার তেিয়িা আরও িযানলশ্চঞ্জং হনয় উঠনে।  
 
প্রর্থম পর্ যায় (১৯৭৮) ক্ষিিীয় পর্ যায় (১৯৯১-৯২) িৃিীয় পর্ যায় (২০১৬-১৭) 
 

মিযোনিোরে 
উনেশযপ্রনণাতদি 
সোিমেক সম িংসতো 
গেরক পোমিরয 
বোিংিোরেরে এরস 
গপ ৌঁরেরে প্রোয েুই 
িোরেেও গবমে 
গেোম ঙ্গো েেণোেী।  

 
িানদর যবতশরর্াগনক 
প্রিযাবাসে করানো 
হয়,      
গেেোরনজবরদশ্চস্তমূলক 
পদনক্ষপ  গনওযোে 

অমিরেো  মেি ,  

কযানম্পর খ্াদয 
সহায়িা প্রিযাহানরর 
হুমতক,   অপুটষ্ট ও 
কু্ষধ্ায় ১০ হাজার 
শরণার্ীর মিৃভ যর খ্বর  

মেি।  
 

 

২ লাখ্ ৫০ হাজানরর যবতশ যরাতহঙ্গা শরণার্ী 
তময়ােমার যর্নক পাতলনয় আনস এবং ২০টে 
কযানম্প িানদর সামতয়কর্ানব আশ্রয় যদয়া হয়। 
 

িারা prima facie) শরণার্ী তহনসনব স্বীকৃতি পায় 
এবং ইউএেএইিতসআর UNHCR কিৃথক 
তেবতিি হয়। 
 

১৯৯৩-১৯৯৭  সময়সীমায়--   যজারপবূ থক যফরি 
পাঠানো হনয়নে - এই  অতর্ন াগসহ ২ লাখ্ ৩০ 
হাজানরর মনিা যরাতহঙ্গা শরণার্ী তময়ােমানর 
যফরৎ  ায়।  
 

১৯৯২: সরকার েিভে কনর যরাতহঙ্গা শরণার্ী 
অেুনমাদে বি কনর যদয়। 
 

আেুমাতেক ৩-৫ লাখ্ অতেবতিি  যরাতহঙ্গা শরণার্ী 
তেবতিি কযাম্পগুনলার িারপানশ যপৌৌঁোনি র্ানক 
এবং বসবাস  করনি র্ানক। 
 

২০২০ সানলর তডনসম্বর প থন্ত দুটে তেবতিি 
কযানম্প ৩৫ হাজার ৫১৯ জে শরণার্ী তেল। 
 

 

আন্তঃসাম্প্রদাতয়ক সতহংসিায়  ২০১২ 
সাল যর্নক মিযোনিোরেে 
রাখ্াইে (Rakhine) প্রনদনশর 
পতরতিতির উনেখ্ন াগয মাত্রায় 
অবেতি হনি র্ানক।  এখ্েও প থন্ত  
আর্যন্তরীণ বাস্তিূযি জেনগাষ্ঠীর 
(IDP) কযাম্পগুনলানি এক লানখ্র 
যবতশ যরাতহঙ্গা শরণার্ী   আেনক 

আনে।  
 

 ২০১৬ সানল আরাকাে সযালনর্শে 
আতম থ (আরসা) কিৃথক সীমান্ত 
যিৌতকনি হামলা িালানোর খ্বনর 
সামতরক সতহংসিা বৃশ্চদ্ধ পায়  এবং 
৮৭ হাজানরর মনিা যরাতহঙ্গা 
বাংলানদনশ পালায়।  
 

২০১৭ সানল রাখ্াইে প্রনদনশ িীি 
সামতরক আক্রমনণর মুনখ্ সতহংসিা 
েতড়নয় পনড়। প্রায় ৭ লাখ্ যরাতহঙ্গা 
বাংলানদনশ পাতলনয় আনস। 
 

* বাংলানদশ ১৯৫১ সানলর শরণার্ী কেনর্েশে এবং ১৯৬৭ যপ্রানোকনলর অংশীদার েয়। িনব বাংলানদশ যবতশরর্াগ 
আন্তজথাতিক মােবাতধ্কার িভ শ্চির অন্তর্ভ থি,  ার মনধ্য গুরুত্বপূণ থ: আইতসতসতপআর (ICCPR), আইতসইএসতসআর 
(ICESCR), কযাে (CAT), তসআরতস (CRC), তসইআরতড (CERD) এবং তসতডএডতিউ (CEDAW)। বাংলানদতশ তবিার 
তবর্াগও ২০১৬ সানলর Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) v Government of 
Bangladesh Writ Petition No 10504 of 2016-এর যপ্রতক্ষনি তে থািনের তবরুনদ্ধ প্রিতলি রীতি এবং প্রর্াগি 
আন্তজথাতিক আইনের অধ্ীনে শরণার্ীনদর যজারপূব থক যফরি ো পাঠানোর বাধ্যবাধ্কিানক অেুনমাদে তদনয়নে (non-
refoulement)। বাংলানদশ রূ্খ্নের সকল বযশ্চির জেয তকেভ  সাংতবধ্াতেক এবং সাধ্ারণ আইতে তবধ্াে  প্রন াজয।  
বাংলানদশ ২০১৩ সানল, তময়ােমানরর শরণার্ী এবং অতেবতিি তময়ােমানরর োগতরকনদর জেয জািীয় যকৌশলপত্র 
(National Strategy on Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals)প্রণয়ে কনরনে। এই 
েীতিটে ২০১৬-২০১৭ সানল শরণার্ীনদর বৃহৎ সমাগনমর পর আর পুেঃমূলযায়ে করা হয়তে। 
 
ক্ষিত্র ১: বাংলাদেদে ররাক্ষহঙ্গা েরণার্থীদের েনয ক্ষববক্ষিযি আইক্ষন, নীক্ষি এবং প্রাদয়াক্ষিক কাঠাদমা 
 

 



 

কযাম্পগুনলানি বিথমাে সময়কানলর সুরক্ষা পতরনবশ (Current refugee protection environment in the camps)  

যরাতহঙ্গা শরণার্ীরা মােতবক সহায়িার ওপর অতযন্ত তের্থরশীল।  তোেো ঝুুঁ মকপূণ ণ গনমতবোচক আচেণ (negative 

coping mechanisms) অবিম্বন কেরত পোরে। য মে: জীতবকার সীমাবদ্ধিার কারনণ যবতশ যবতশ ঋণ করা, সমুদ্র 
পনর্ ঝুুঁ তকপূণ থ পারাপার (dangerous movements by sea), িোনব পািার (trafficking), তশশুশ্রম (child labour) 
ইিযাতদ। 

 

কক্সবাজানরর যরাতহঙ্গা কযাম্পগুনলার সুরক্ষা পতরতিতি 
 

ক্ষনরাপত্তাহীনিা: 
 

• শরণার্ী ও িােীয় জেনগাষ্ঠীর মনধ্য 
উনত্তজো: ক্রমবধ্ থমাে যরাতহঙ্গা 
মবরেোধী  মনোর্াব ও তবনদতশ-র্ীতি 
(xenophobia)।  
 

• অপরাধ্মূলক কাজ বৃশ্চদ্ধ: অপহরণ, 
িা ুঁদাবাশ্চজ, তবিার বতহরূ্থি হিযা 
(extra-judicial killings), মাদক 
এবং মােবপািার। 

 

• প্রতিদ্বিী যরাতহঙ্গা যগাষ্ঠীগুতলর 
মনধ্য সতহংস সং াি  া দায়মুশ্চি 
(impunity) এবং কযানম্পর তেয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠার প্রতিন াতগিার মনধ্য 
পতরিাতলি হয়। 

ক্ষলঙ্গ-ক্ষিক্ষত্তক সক্ষহংসিা: 
 

• তলঙ্গ-তর্তত্তক সতহংসিার িীি 

বযাপকিা ও কম তরনপাটেথং । এটে 
োরী ও বাতলকানদর যসবা ও 
সুন ানগর অতর্গমযিা সীতমি কনর। 
য মে- যধ্াওয়া-কািার/ প্রক্ষালে 
সুতবধ্া, পাতে সংগ্রনহর িাে ও 
কযানম্পর আনশপানশ মনমব ণরে 

চিোরেেো কেোে স্বোধীনতো।  
 

• যকাতর্ড-১৯ মহামাতর োরীনদর 
তলঙ্গ-তর্তত্তক সম িংসতোে ঝুুঁ তক 
বাতড়নয়নে তকন্তু পতরনষবা পাওয়ার 
সুন াগ সীতমি কনরনে। 

 

• যরাতহঙ্গা োরী যস্বোনসবীরা অপবাদ 
ও হয়রাতের সম্মুখ্ীে হনয়নে। 

নযায়ক্ষবিাদরর সীক্ষমি উপলব্ধি: 
 

যরাতহঙ্গা শরণার্ীরা শাতসি হয় তবতর্ন্ন 
প্রাতিষ্ঠাতেক ও অপা্রতিষ্ঠাতেক তবিার 

বযবিার জটেল প্রশ্চক্রয়া দ্বারা,  া তবতর্ন্ন 
প্রশাসতেক ও তবনবিোমূলক 
তবতধ্তবধ্ানের মাধ্যনম পতরিাতলি হয়।  
 
   
 
 
 
 
 

েরণার্থী প্রিযাবাসন রকন্দ্রিক 
নীক্ষির প্রিাব: 

 

• িাৎক্ষতণক তেরাপদ, ম থাদাপূণ থ এবং 
যস্বোয় প্রিযাবাসনের সম্ভাবো ক্ষীণ 
 

• ক্রমবধ্ থমাে ত্রাণ তের্থরিা এবং 
দুব থল সাম্প্রদাতয়ক স নেীিতো 
(community resilience) 
 

•  ক্রমবধ্ থমাে তেরাপত্তাহীেিা র্য় 
এবং  তোেো বিতর করনে 
 

• বযাহি তবশ্চেন্নিা এবং যরাতহঙ্গা 
তবনদ্বষী মনোর্াব  িােীয় 
জেনগাষ্ঠীর সানর্ সামাশ্চজক 
উনত্তজো (social tensions) বৃশ্চদ্ধ 
কনরনে।  

মানক্ষবক সহায়িার রিত্র ও 
প্রাদয়াক্ষিক সীমাবদ্ধিা: 

 

• এেশ্চজও কা থক্রম িতগি 
 

• িোনমবক সিংস্থো ও স্টোরেে তবরুনদ্ধ 
তেন্ত  
  

• মােতবক সহায়িা প্রকনল্প 
আমলািাতন্ত্রক প্রতিবিকিা 
 

• স্বেিা ও সুস্পষ্ট েীতিমালার অর্াব 

 

রকাক্ষিড-১৯’র আনষুক্ষঙ্গক 
সুরিা প্রিাব: 

 

• েেণোেী মেমবরে ২০২০ সানলর 
এতপ্রল যর্নক মােবিাসূিক 

কম থকান্ড হ্রাস করা হয়। 
 

• এই সমনয় সুরক্ষা, িাে-বযবিাপো, 
আশ্রয়নকন্দ্র যমরামি, জীতবকা ও 
তশক্ষা সংক্রান্ত পতরনষবা কমানো 
হয়I এইসব পমেরেবোগুমি       অ-

প্ররযোজনীয ম সোরব  ণয  রযমেি I   
 

• সুরক্ষা ঝুুঁ তক যবনড় যগনে, 
কতমউতেটে যেেওয়াকথ যর্নে 
পনড়নে, অর্ থনেতিক েুব ণিতো  
যবনড়নে এবং শরণার্ী ও যসবা 
প্রদােকারীনদর মনধ্য আিা হ্রাস 
যপনয়নে। 

 



 

আগস্ট ২০১৯: সুরক্ষাকরনণর তদনক জটেল যমাড় 
 
২০১৯ এর আগস্ট যর্নক বাংলানদনশ যরাতহঙ্গা শরণার্ীনদর প্রতি েীতি ও জেমনি গুরুত্বপূণ থ পতরবিথে 
হনয়নে। বাংলানদতশ কিৃথপক্ষ তকেভ  ধ্ারাবাতহক তেয়ন্ত্রণমূলক পদনক্ষপ যেয়  া যরাতহঙ্গা শরণার্ীনদর 
যমৌতলক অতধ্কানরর সুন াগনক প্রর্াতবি কনর এবং মােতবক সহায়িা সীতমি কনর। কনয়কটে তেতদথষ্ট 
 েোর যপ্রতক্ষনি এই পদনক্ষপগুনলা যেয়া হনয়তেল, য মে তদ্বিীয়বার প্রিযাবাসে প্রনিষ্টা বযর্ থ হওয়া, 
একদল যরাতহঙ্গা কিৃথক বাংলানদনশর  ুবনেিানক হিযার অতর্ন াগ এবং সব থনশষ তময়ােমার যর্নক 
প্রিানের তদ্বিীয়বাতষ থকীনি যরাতহঙ্গানদর তবশাল সমানবশ। যরাতহঙ্গা তশতবরগুনলানি ক্রমবধ্ থমাে 
তেরাপত্তাহীেিা এবং িােীয় জেনগাষ্ঠীর সানর্ উনত্তজোকর পতরতিতির যপ্রক্ষাপনে বাংলানদশ সরকার 
জািীয় সুরক্ষা এবং তময়ােমানর শরণার্ীনদর প্রিযাবিথেনক অগ্রাতধ্কার যদয়ার েীতি তেনয়নে। 

 
ক্ষিত্র ৩:  ক্ষববক্ষিযি সুরিা পক্ষরদবে (২০১৯-২০২১)  



 

য ৌর্ েেণোেী সুরক্ষা অতধ্পরামনশ থর প্রনয়াজেীয়িা (Need for joint refugee protection advocacy)  
গেোম ঙ্গো প্রতযোবোসনরক গকন্দ্র করে সেকোরেে স্বল্পরিযোমে গক েি গে ে এনজজও প্ররচষ্টোরক প্রিোমবত করে I 
অরনক প্রমতবন্ধকতো সরেও িোনমবক সিংস্থোগুমি মিযোনিোে ও এমেযো অঞ্চরি তোরেে স রেো ীরেে সোরে গে ে 
অমধপেোিরে ণে উরেযো  গ্র ণ করেরে। িোনবোমধকোে সিংস্থো এবিং আন্তজণোমতক ও আঞ্চমিক িোনমবক প্ল্যোটেি ণ 
কক্সবোজোে মিমিক এরজজি এবিং গনটওযোকণগুমিে কোজরক সিে ণন করেরে।  

িোনমবক সিংস্থোগুমিরক অবেযই এিন একটট জোয ো অজণন কেোে গচষ্টো কেরত  রব গেেোরন তোেো িোনমবক 
নীমতগুমিে সোরে সোিঞ্জসয গেরে সেকোরেে জবোবমেম তো চোইরত পোরে এবিং সেকোরেে সোরে স রেো ী কোরজে 
সম্পকণ বজোয েোেরত পোরে।  তদও এটে কটঠে এবং ঝুুঁ তকপূণ থ। জেসমর্ থেমূলক প্রনিষ্টার সানর্ শাতন্তপূণ থ কূেেীতির 
র্ারসাময রক্ষা কনর একটে সশ্চম্মতলি যকৌশনলর মাধ্যনম এটে অজথে করা য নি পানর।  

েরণার্থী সুরিায় গুরুত্বপূণ য সুপাক্ষরে  
বাংলানদশ সরকানরর উতিি: 

 

১. নীক্ষিকাঠাদমা পর্ যাললাচনা করা:  তময়ােমানরর শরণার্ী এবং অতেবতিি তময়ােমার োগতরক তবষয়ক জািীয় 
যকৌশলপত্র ২০১৩’র প থানলািোর একটে জরুতর উনদযাগ যেয়া। 
২. কযাদম্পর ক্ষনরাপত্তা উন্নি করা:  কযানম্পর তেরাপত্তা উন্নি ও সহায়িাকারী অংশীজেনদর সানর্ আলাপিাতরিার 
তর্তত্তনি যগাষ্ঠীগি সহেশীলিা (community resilience) বিতরনি কাজ করা। 
৩. মানক্ষবক সহায়িার অক্ষিিমন উন্নি করা:  একটে দক্ষ, কা থকর এবং প্রিযাতশি প্রশাসতেক বযবিা (১ বের, 
এফতড-৭ অেুনমাদেসহ) তেশ্চিি করা; আিা, যবাঝাপড়া এবং কা থকর সহন াতগিা বিতরনি সংতেষ্ট অংশীজেনদর সানর্ 
তেয়তমি সংলাপ, এবং অবাধ্ মােতবক সহায়িা অতর্গমে তেশ্চিি করা। 
৪. ক্ষময়ানমাদর েবাবক্ষেক্ষহিা সমর্থ যন করা: তময়ােমানর েযায়তবিার ও জবাবতদতহিার জেয প্রনিষ্টা িাতলনয়  াওয়া। 
  

ক্ষতিগ্রস্ত যগাষ্ঠী, দািা এবং মােতবক সহায়িাকারী যগাষ্ঠীর উতিি: 
(সকল আন্তজথাতিক, জািীয় এবং আঞ্চতলক অংশীজেনদর সম্পিৃ কনর) 

 

৫. অক্ষধপরামে য সহায়িা: ঐকযমিয বিতরনি অগ্রাতধ্কার যদয়া, শরণার্ী সুরক্ষানক যজারদার করার লনক্ষয অতধ্পরামনশ থর 
যক্ষনত্র একটে স্বিন্ত্র তকন্তু সমতন্বি দৃটষ্টর্তঙ্গ গ্রহণ করা। 
৬. মানব্ধিক অক্ষিিমযিারর (humanitarian access) িযাদলঞ্জসমূহ অনুসরণ ও সমাধান:  অতর্গমযিার  
সীমাবদ্ধিাগুনলা তেনয় আনলািো এবং তবনেষণ এবং যকৌশলগি সমাধ্াে প্রস্তানবর একটে তেরাপদ প্ল্যােফম থ তহসানব 
আইএসতসশ্চজ (ISCG)-র যেিৃনত্ব একটে তহউমযানেনেতরয়াে অযানক্সস ওয়াতকথং গ্রুপ প্রতিষ্ঠার কর্া তবনবিো করা। 
৭. আঞ্চক্ষলক ও আন্তেযাক্ষিক সহদর্াক্ষিিা:  রাষ্ট্রহীে গেোম ঙ্গো েেণোেীরেে স োযতো কেোে জনয েোযবদ্ধতো িো  করে 
গনওযো এবং িানদর জেয আরও র্ানলা সুরক্ষা েিোেি  (সম্ভাবয সমাধ্ােসহ) পাওয়ার তেতমনত্ত অবতহি করনি ও যজারদার 
প্রনিষ্টা িালানি আঞ্চতলক ও আন্তজথাতিকর্ানব সং ুি হওয়া। 
৮. সাড়াোদনর একটে স্বাধীন মূলযায়দন ক্ষবক্ষনদয়াি করা ররাক্ষহঙ্গা েরণার্থী সাড়াোদন একটে স্বাধীন এবং 
পরামে যমূলক মূলযায়দন  Strategic Executive Group and Inter-Sector Coordination Group মাধ্যনম) তবতেনয়াগ 
করা য টে সাড়াদাে প্রশ্চক্রয়া কী মাত্রায় সুরক্ষা এবং সহায়িার প্রনয়াজেীয়িাসমূহ পূরণ করনি সক্ষম িার মূলযায়ে 
করনব, অশ্চজথি তশক্ষাসমূহ িভ নল ধ্রনব, র্াল কি ণ পদ্ধমতযক  তিতিি করনব এবং অংশীজেনদর মনধ্য দৃঢ় পতরপূরক 
সম্পকথনক এতগনয় তেনি যকৌশলগি ও প্রানয়াতগক সুপাতরশ প্রস্তাব করনব। 



 

মােতবক সহায়িা সমন্বয় (Humanitarian Coordination) 
যরাতহঙ্গা শরণার্ী সাড়াদাে সমন্বয় একটে জটেল তবষয়  া আন্তঃসংিা গতিশীলিা এবং বাংলানদনশর শাসেপদ্ধতির 
পতরনবশ প্রতিফতলি কনর। এই ধ্রনের সমন্বয় জািীয় পে ণোরয, কক্সবাজানর এবং কযাম্প এিোকো প থায় - এই তিেটে 
স্তনর বাংলানদশ সরকার, জোমতসিংঘ  (United Nations) , এেশ্চজও, েোতোর োষ্ঠী, িােীয় জেনগাষ্ঠী এবং যরাতহঙ্গা 
শরণার্ীনদর মনিা অংশীজেনদর সানর্ কাজ কনর।  

 োিীয় স্তর কক্সবাোর স্তর কযাম্প স্তর 
সরকার - জািীয় কতমটে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-

MoHA এর অধ্ীনে)  
- জািীয় োস্ক যফাস থ (National 
Task Force-NTF) 

- দুন থাগ বযবিাপো ও ত্রাণ 
মন্ত্রণালয় (MODMR) 

- এেশ্চজও তবষয়ক বুযনরা (NGOB) 

- েেণোেী ত্রোণ ও প্রতযোবোসন 
কমিেনোরেে কোে ণোিয  

- (RRRC) 
- যজলা/উপনজলা প্রশাসে 
- পুতলশ 
- যসোবাতহেী 

- কযাম্প ইেিাজথ (তসআইতস) 
(এতসআইতস) 

- আম থড পুতলশ বযানেতলয়ে 
- বাংলানদতশ যসো 

োক্ষিসংঘ - স্ট্রানেনেশ্চজক এশ্চক্সতকউটের্ 
গ্রুপ (SEG) 

- যলাকালাইনজশে োস্ক যফাস থ 
(LTF) 

- যপ্রানেকশে অযাডনর্ানকতস 
ওয়াতকথং গ্রুপ (PAWG) 

- ইন্টার যসক্টর যকাঅতডথনেশে 
গ্রুপ (ISCG) 

- যহডস অফ সাব অতফস গ্রুপ 
(এইিওএসওশ্চজ) 

- যসক্টরস 

- সাইে মযানেজনমন্ট অযান্ড সাইে 
যডনর্লপনমন্ট যসক্টরস 
(এসএমএসতড) 

- আইএসতসশ্চজ/যসক্টরস 

োিা রিাষ্ঠী 
- SEG’র সদসযবৃন্দ (LTF এবং 
PAWG ’সহ) 

- সরকাতর কিৃথপক্ষ, জাতিসং  ও 
এেশ্চজওগুনলার সানর্ তদ্বপাতক্ষক 
সমৃ্পিিা 

- এইিওএসওশ্চজ’র সদসযবৃন্দ, 
যসক্টর সমন্বয় তমটেংনয় 
অংশগ্রহণ 

- আরআরআরতস, যজলা প্রশাসে, 
জাতিসং  এবং এেশ্চজওগুনলার 
সানর্  তদ্বপাতক্ষক সমৃ্পিিা 

--- 

এনন্দ্রেও - প্রাতিষ্ঠাতেক এবং      
অপ্রাতিষ্ঠাতেক আইএেশ্চজও/ 
বাংলানদনশর এেশ্চজও 
যেেওয়াকথসমূহ 

- দুন থাগ প্রস্তুতি (NAHAB; 
NIRAPAD; BDPC; ADAB; FNB)  

- যরাতহঙ্গা সাড়াদাে (INGO Forum 
& INGO ESC; CSO Alliance)  

- এেশ্চজও    যেেওয়াকথসমূহ:  
- বাংলানদশ যরাতহঙ্গা সাড়াদাে 
এেশ্চজও প্ল্যােফম থ (এেশ্চজও 
প্ল্যােফম থ) 

- কক্সবাজার তসএসও-এেশ্চজও 
যফারাম (তসতসএেএফ) 

- যসক্টর যেিৃবৃন্দ/সদসযবৃন্দ 

- কযাম্প প থানয় যসক্টর যফাকাল 
পনয়ন্ট 

- পতরনষবা সরবরাহ 

েরণার্থী 

--- --- 

- কযানম্পর মাশ্চঝ এবং তকেভ  
কযানম্পর িক তর্তত্তক কতমটে 

- পাড়া উন্নযন কমিটট (েেণোেী 

এবিং স্থোনীয জনর োষ্ঠী ) 
- অেযােয অোেুষ্ঠাতেক 
যগাষ্ঠীতর্তত্তক যেেওয়াকথ 

-  ধ্মীয় যেিৃবৃন্দ 
    

ক্ষিত্র ৪:  ররাক্ষহঙ্গা সমন্বয় কাঠাদমার স্তর/কমী 



 

সমন্বয় মনডনলর কা থকাতরিা 
মােতবক সহায়িা সমন্বনয়র কা থকাতরিা যবশ তকেভ  তবষনয়র উপর তের্থরশীল য মে- বাংলানদনশর আইতে ও সরুক্ষা 
েীতি পতরনবশ, সরকার, মােতবক সহায়িাকারী যগাষ্ঠী এবং েেণোেীযদর মধ্যকার আন্তঃসম্পকণ এবং মােতবক সহায়িা 
অংশীদারনদর মধ্যকার সম্পকথ/সহন াতগিা। 

সরকাতর সমন্বয় কাঠানমাগুতল কখ্েও কখ্েও জাতিসংন র যেিৃত্বাধ্ীে সমন্বয় কাঠানমাগুনলার সমান্তরানল কাজ কনর 
র্ানক এবং মােতবক সহায়িা কমীনদর সানর্  িু হনয় যজআরতপ (JRP) এবং মােতবক সহায়িা সমন্বয় যফারানমর 
বাইনরও সাড়াদাে সম্পতকথি তোৎক্ষমণক (ad-hoc)  তসদ্ধান্ত গ্রহণ কনর। এই কোেরণ জবাবতদতহর সীমানরখ্াগুনলা অস্পষ্ট 
যর্নক  ায় এবং যকােও একক সত্তা সম্ভাবয যকােও বযর্ থিার জেয পুনরাপুতর দায়বদ্ধ হয় ো। 

সমন্বয় বযবিায় এেশ্চজওগুতলর অতর্গমে এবং অন্তর্ভ থশ্চি তের্থর কনর িানদর আকার, কা থক্রনমর মূল যক্ষত্র, িহতবল, 
অংশীদাতরত্ব ইিযাতদর উপর। এেশ্চজওগুনলার  তবনশষি বাংলানদতশ এেশ্চজওগুতলর প্রতিতেতধ্ত্ব, সহ-যেিৃত্ব যসক্টরগুনলানি 
এবং স্ট্রযানেশ্চজক অযাডর্াইজতর গ্রুনপর (SEG) সদসয তহসানব সীমাবদ্ধ রনয়নে। র্াষার বাধ্া, জটেল েতর্ এবং র্াষার 
বযবহার িােীয় এেশ্চজও অংশীদারনদর এই রূ্তমকাগুতলনি সশ্চক্রয়র্ানব অংশগ্রহনণর পনর্ মূল বাধ্া বিতর কনর। 

বতণিোরন ঢোকো ও কক্সবোজোরে গবেমকেু এনজজও সিন্বয  কতত ণপক্ষ সজিয েো মিন্ন মিন্ন কোজ সম্পোেন কেরে। এই 
মবমবধ প্রজিযোগুরিো গুরুত্বপূণ ণ মবেযসিূর  সিন্বয সোধন এবিং সব ণসম্মমত ততমেরত সবসিয  এরক অপরেে সোরে 
স রেোম তো কেরত এবিং পমেপেূক  রয উঠরত পোেরে নো। কটঠন  কি ণ  পমেরবে এবিং আন্তজণোমতক ও বোিংিোরেমে 
এনজজওগুরিোে িরধয জটটি সম্পকণ এনজজওে স রেোম তোে সুরেো রক সীিোবদ্ধ কেরত পোরে। িোনমবক সিন্বয ও 
মসদ্ধোন্তগ্র ণকোেী গেোেোরি েেণোেীরেে অে ণপণূ ণ অিংেগ্র রণে অিোব আস্থোে সিংকট এবিং কোে ণকে কি ণসূমচ বোস্তবোযরন 
চযোরিঞ্জ ততমে কেরে এবিং কযোম্পগুরিোরত উরিজনো ও অমস্থমতেীিতো বোড়োরে।  

 
 

 

 

মানক্ষবক সহায়িা  সমন্বল়ের জনয গুরুত্বপূর্ য সুপাব্ধরশ  
৯. ক্ষবেযমান সমন্বয় কাঠাদমা পর্ যাদলািনা করা: SEG এবং ISCG-ে  উতিি সমস্ত তবদযমাে যেেওয়াকথ 
এবং সমন্বয় কাঠানমানক তবনবিো কেো I   মােতবক সংিাগুনলার অন্তর্ভ থশ্চি এবং বজথে (inclusion and 
exclusion) সম্পনকথ তবতর্ন্ন মিামি তবনেষণ করা উতিি। পাশাপাতশ, শ্চক্রয়াশীলনদর মনধ্য দ্বি বা স্পষ্টিার 
অর্াব (conflict or lack of clarity) তিতিি করা এবং যরাতহঙ্গা সম্প্রদানয়র তবতর্ন্ন মিামি অন্তর্ভ থি করা 
উতিি। 
 
১০. তথ্য ব্ধিব্ধনম়ে বযবস্থা: মােতবক সহায়িাকারী যগাষ্ঠীর উতিি িানদর সরকারী অংশীদার এবং মােতবক 
সহায়িা কমী উর্নয়র জেয ির্য তবতেমনয়র একটে সসু্পষ্ট ও সামঞ্জসযপণূ থ মােদে প্রবিথে করা। 
 
১১. একটে ররফাদরল িাইড একীিূি করা: সমস্ত সংতেষ্ট অংশীজেনদর উতিি যরাতহঙ্গা শরণার্ী 
সাড়াদানের পতরপরূক রূ্তমকা ও সক্ষমিা সম্পনকথ   সে্ ঐকিতয প্রসোমেত করনি এবং তবতর্ন্ন মােতবক 
সহায়িা অংশীজেনদর মনধ্য আিা বিতরনি একটে অংশগ্রহণমূলক "যরফানরল গাইড" একীকরনণর তবষয়টে 
তবনবিো করা।  



 

যরাতহঙ্গা শরণার্ী সাড়াদানের িােীয়করণ (Localisation of the Rohingya refugee response)  
 

 
স্থানীয়করণ: এটে একটে প্রশ্চক্রয়া  া তেশ্চিি কনর সংকনে র্াকা ক্ষতিগ্রস্ত যগাষ্ঠীর সবনিনয় তেকনে 
র্াকানদর মােতবক সহায়িা প্রস্তুতি এবং সাড়াদাে সক্ষমিা র্াকনব য নহিভ িারাই দ্রুি এবং 
 র্া র্র্ানব সাড়াদানের জেয সবনিনয় উপ ুি িানে আনে এবং দী থসময় ধ্নর যসখ্ানে র্ানক। 1 
 

স্থানীয়’ সংজ্ঞাটে সমোক্ষিক নয় বরং িকযসাদপি এবং অস্পষ্ট। 
 
পক্ষরপূরকিা (Complementarity): এমে একটে ফলাফল য খ্ানে আঞ্চতলক, জািীয়, আঞ্চতলক, 
আন্তজথাতিক - সমস্ত স্তনরর সমস্ত সক্ষমিা এমের্ানব সং ুি এবং একশ্চত্রি হয় য ে িা ক্ষতিগ্রস্ত 
সম্প্রদানয়র জেয সনব থাত্তম মােতবক সহায়িা ফল আেনি সহায়িা করনি পানর। 2 
 
 
কমী বা  স্থান রকন্দ্রিক স্থানীয়করণ (Actor 
or location-centred localisation): স্থানীয় 
রক? স্থানীয় রকার্থায়? 
 
• আন্তজথাতিক বনোি  িােীয় 
 

• জািীয় বোম িােীয় 
 

• INGO/NNGO/LNGO  
 

• ক্ষতিগ্রস্ত যগাষ্ঠীগুনলা তক  (affected 
communities)?   িােীয় গক? 
 

• কমীবনৃ্দ বা িােসমূনহর মনধ্য যকার্ায় 
সীমানরখ্া োেনি হনব...? 
 

•  যক অন্তর্ভ থি? যক বশ্চজথি? 
 

 
ইসুযদকন্দ্রিক স্থানীয়করণ (Issue-centred localisation): 
 
• সহায়িা স্থানীয়করণ (Aid localisation): প্রাতিষ্ঠাতেক 
রীতিেীতি এবং ঝুুঁ তক সংক্রান্ত দৃটষ্টর্তঙ্গর কারনণ দািারা 
জাতিসং  এবং আন্তজথাতিক এেশ্চজও’র মাধ্যনম িহতবল 
পতরিাতলি কনর। দািা এবং উপ-িভ শ্চি সম্পাদে সম্পনকথর 
মাধ্যনম ক্ষমিার গতিশীলিা টেনক র্ানক। 

 
• স্থানীয় সিমিা (Local capacity): প্রোরযোম ক  সক্ষমিা 
(technical capacity) বোম ববধ্িা (legitimacy)। য খ্ানে 
জাতিসং  সংিাসমূহ এবং আন্তজথাতিক এেশ্চজওগুনলার মানঝ  

প্রোরযোম কদক্ষিা, আতর্ থক পুুঁশ্চজ এবং বৃহৎ আমলািাতন্ত্রক 
আবতশযক শিথ সামাল যদয়ার সক্ষমিা যদখ্া  ায়, িােীয় এবং 
জািীয় কমীনদর মানঝ যপ্রক্ষাপে এবং সংসৃ্কতি, িােীয় যগাষ্ঠীর 
প্ররযোজন সম্পনকথ জ্ঞাে এবং জািীয় ও িােীয় কিৃথপনক্ষ যেিৃত্ব 
কাঠানমা সম্বনি অমিজ্ঞতো  এবং যসগুনলা সটঠক পনর্ 
পতরিালোর সক্ষমিা যদখ্া  ায়। 

 

  
ক্ষিত্র ৫ :  স্থানীয়করদণর েৃটষ্টিক্ষঙ্গসমূহ 

 
1K. Van Brabant & S. Patel, Seven Dimensions of Localisation-Emerging Indicators and Practical Recommendations, Global Mentoring Initiative 
(GMI), p.3, available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Localisation-In-Practice-Full-Report-v4.pdf 
2 Veronique Barbelet, Rethinking capacity and complementarity for a more local humanitarian action, HPG, October 2019, p.5, available at 
http://www.w.cib-uclg.org/sites/default/files/odi_-
_rethinking_capacity_and_complementarity_for_a_more_local_humanitarian_action_0.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Localisation-In-Practice-Full-Report-v4.pdf
http://www.w.cib-uclg.org/sites/default/files/odi_-_rethinking_capacity_and_complementarity_for_a_more_local_humanitarian_action_0.pdf
http://www.w.cib-uclg.org/sites/default/files/odi_-_rethinking_capacity_and_complementarity_for_a_more_local_humanitarian_action_0.pdf


 

িোনমবক কোে ণকিোরপে  পমেপূেকতো (Complementarity of humanitarian action)  

প্রতিন াতগিামূলক রূ্তমনি ‘জািীয় / িােীয় বোম আন্তজথাতিক কতণোযদর  গকন্দ্রমবন্দ ু কনর িােীয়করণ প্রশ্চক্রয়া যবতশদরূ 
অগ্রসর হনি পানর ো গের তু  অনেক মােতবক সহায়িাকমী স্বল্প সংখ্যক উৎস যর্নক অর্ থ সহায়িা পাওয়ার যিষ্টা 
করনে। একটট বোস্তবসম্মত পদ্ধমত  'ি এনজজওগুমিে তবমচত্রযরক গ্র ণ কেো এবিং স রেো ীরেে িরধয সমিা ও 
অংশীদার তর্তত্তক পদ্ধতিনক সমর্ থে করা। 

মােতবক সংিাগুনলার মনধ্য আিার অর্াব সামাশ্চজক অন্তর্ভ থশ্চিকরণ পদ্ধতিনক (whole-of-society approach) বাধ্াগ্রস্ত 
কনর। এটে এেশ্চজওগুনলার মনধ্য য াগান াগনক বযাহি করনি পানর এবং িােীয়করণ প্রশ্চক্রয়ানক প্রর্াতবি করনি 
পানর। যরাতহঙ্গা শরণার্ীরা িানদর প্রতিতদনের জীবে এবং তময়ােমানর র্তবষযৎ প্রিযাবাসেনক প্রর্াতবি কনর এমে 
গুরুত্বপণূ থ তসদ্ধান্তগুনলানি অন্তর্ভ থি েয়।  

 

 

 
 

 

 

 

 
 স্থানী়েকরলর্র জনয গুরুত্বপূর্ য সুপাব্ধরশ 

  
 
১২. োিা গ াষ্ঠীর নীক্ষি পনুক্ষব যদবিনা/সংদোধন করা:  দািানগাষ্ঠীর উতিি ‘গ্রযান্ড বানগ থইে’ প্রতিশ্রুতিগুতলর 
সানর্ সামঞ্জসয যরনখ্ যোে জািীয় সংিা এবং শরণার্ী যেিৃত্বাধ্ীে সংিাগুনলা য ে অর্ থ সহায়িা পায় যসটে 
তেশ্চিি করা। পাশাপাতশ, জটেল এবং অসম ক্ষমিা কাঠানমার কারনণ মােতবক সম্প্রদানয়র তবর্াজনের 
ঝুুঁ তকসমূহ তিতিি করনি হনব এবং মােতবক কা থক্রনম      পতরপরূকিা বাড়ানোর জেয িানদর শশ্চি এবং 
প্রর্াব বযবহার করনি হনব। 
 
১৩. একটে    অংেগ্রহণমূলক   স্থানীয়করণ রকৌেল (shared localisation strategy) প্রণয়ন: SEG 
এবং ISCG-ে উতিি তবকতশি এবং জবাবতদতহিামূলক িােীয় সম্পৃিিা এবং যেিৃনত্বর মাধ্যনম তবতর্ন্ন 
অংশীজেনদর মনধ্য সংহতি অজথে এবং ক্ষতিগ্রি সম্প্রদানয়র সরুক্ষা ফলাফলসমূহনক উন্নি করার লনক্ষয 
একটে  অিংেগ্র ণিূিক  িােীয়করণ যকৌশল প্রণয়নে যেিৃত্ব যদওয়া।  
 
১৪.  সামাজজক অন্তর্ভ যজিকরর্ পদ্ধব্ধতর (Whole of society approach)েনয রর্ৌর্থ প্রক্ষিশ্রুক্ষি ক্ষনন্দ্রিি 
করা: এেশ্চজও যগাষ্ঠীগুনলার (সমস্ত আন্তজথাতিক, জািীয় এবং িােীয় সংিা সহ) উতিি ক্ষতিগ্রস্ত যগাষ্ঠীর 
জেয সনব থাত্তম মােতবক সহায়িা ফলাফল অজথনে পতরপরূক এবং সমতন্বি এেশ্চজও কা থক্রনম 
(complementary and coordinated NGO action) অগ্রাতধ্কার যদওয়া। 
  



 

ক্রস কাটেং ইসুয: ক্ষতিগ্রস্ত যগাষ্ঠীর অংশগ্রহণ (Engagement of affected communities)  
২০১৭-২০১৮ সানল, গেোম ঙ্গো সুেীি সিোজ সিংস্থো (CSOs) কক্সবোজোে মেমবরেে িরধয িোি কোজ কেমেি। িম িো 
এবিং েুবসিোজস  এই েিগুমি তোরেে অমধকোেরক এম রয মনরয েোওযোে জনয কোজ করেমেি। আগস্ট ২০১৯ 
 েোবলীর যপ্রতক্ষনি বাংলানদতশ কিৃথপক্ষ এই প্ররচষ্টোগুমির যক্ষত্র সংকুতিি কনর।  

যরাতহঙ্গা সংগঠেগুনলা (তসএসও) তেবিে (registration) করনি পানর ো তকংবা সরাসতর িহতবল গ্রহণ এবিং  
সহায়িা মবতেণ (aid distribution)  করনি পানর ো। মােতবক সংিাগুনলা িানদর সানর্ োো শলাপরামশ থ কনর 
তকন্তু কীর্ানব িানদর প্রতিশ্চক্রয়াগুনলা মােতবক সহায়িা কা থক্রমনক ির্যবহুল করনে তকংবা সংনশাতধ্ি করনে 
যস তবষনয় িানদর অবতহি করা হয় ো। মােতবক সহায়িার অংশীজেনদর েীতি ও তসদ্ধান্ত গ্রহণ যফারানমও িারা 
অংশগ্রহণ করনি পানর ো।  

পাশাপাতশ, হাজার হাজার যরাতহঙ্গা শরণার্ী  ারা সংকেপূণ থ পতরনষবা প্রদানে এবং জীবেরক্ষার প্রনয়াজেীয় ির্য 
সরবরানহ কযাম্পগুনলানি যস্বোনসবী এবং ফ্রন্টলাইেকমীর কাজ করনে, িারা ববধ্ মােতবক সহায়িাকমী তহসানব 
স্বীকৃি েয় এবং বদেশ্চন্দে কা থক্রনমর তসদ্ধান্ত যর্নক শুরু কনর বৃহত্তর প্রানয়াতগক অগ্রাতধ্কানর িানদর মূলযবাে 
অন্তদৃথটষ্ট এবং দৃটষ্টর্তঙ্গ অেুপতিি। ২০১৯ সাল যর্নক কযাম্পগুনলানি যস্বোনসবী এবং েগদ-তর্তত্তক কম থসূতি 
সীমাবদ্ধ রনয়নে। 

সমন্বয় ও তসদ্ধান্ত গ্রহনণর যক্ষনত্র শরণার্ীনদর অংশগ্রহনণর অর্াব মােতবক সম্প্রদানয়র প্রতি িানদর আিা হ্রাস 
করনব। এটে কম থসূতি বাস্তবায়েনক কটঠে কনর িভলনব এবং তশতবরগুনলানি তেরাপত্তাহীেিা ও হিাশা বাতড়নয় 
িভলনব। 

 

 

 

 

 িক্ষিগ্রস্ত রিাষ্ঠীর  অংশগ্রহলর্র জনয গুরুত্বপূর্ য সুপাব্ধরশ 
 

বাংলানদশ সরকার এবং মােতবক সহায়িাকারী যগাষ্ঠীগুনলার উতিি: 
 

১৫. ররাক্ষহঙ্গা প্রক্ষিক্ষনক্ষধত্ব ক্ষনন্দ্রিি করা: যগাষ্ঠীর  তেজ-প্রতিতেতধ্ত্ব ও যেিৃনত্বর (community 
self-representation and leadership) মাধ্যনম  মােতবক সহায়িার তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশ্চক্রয়ায় 
যরাতহঙ্গানদর প্রতিতেতধ্ত্ব যকন্দ্রীরূ্ি হওয়া উতিি।  

 
১৬. সামান্দ্রেক সংহক্ষি বৃন্দ্রদ্ধ করা: স্থোনীয সম্প্রেোয এবিং গেোম ঙ্গো েেণোেীরেে িরধয সেোসমে 
গেো োরেোর ে বযবস্থো কেো উমচত। এটট আস্থো ততমে কেরত, সোব ণজনীন সিসযো মচমিত কেরত 
এবিং মববোে সিোধোরন স োযতো কেরব। 
 



 

 

 

Act for Peace 

Address:  Locked Bag Q199, QUEEN VICTORIA BUILDING NSW 1230 

Tel:    1800 025 101 

Email:    info@actforpeace.org.au 

Website:   www.actforpeace.org.au 

ABN:  86 619 970 188 
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