
ত্রাণ কর্মীদের জন্য য ৌন্ আচরণবিবি  

 

ত্রাণ কর্মীরা  য ৌন্ অসোচরণ করদে তাদের বিরুদে শাবির্মূেক িযিস্থা যন্ওয়া হদি- এর্মন্বক  িবহষ্কার করা 
হদত পাদর।. এ ধরনের ঘটো এড়ানে নেনের নিয়র্মগুনি তাদের অবশ্যই মর্মদি চিদত হদব: 

 

● ত্রাণ কর্মীগ্ণ  ১৮ িছদরর কর্ম িয়সী কারও সাদে য ৌন্ সম্পকক  স্থাপন্ করতে পারতেি না , (এর্মন্বক এটি 

 বে তাদের যেদশ আইন্বসে হয় তিুও না)।এদেদত্র বযনির বয়স িা জািার অজহুাত গ্রহণদ াগ্য হদব িা। 

 

● অেক, চাকবর, েেুক শাগ্রি র্মানু্ষদের  সহায়তার জন্য প্রেত্ত বজবন্সপত্র ও পবরদষিাগুবেসহ অন্যান্য যকান্ও 

বজবন্সপত্র অেিা পবরদষিার বিবন্র্মদয়  ত্রাণ কর্মীগণ কারও সানে   ম ৌি সম্পকক  স্থাপন্ করতে পারতেি না । 

তারা কখদিাই এই নজনিষগুনি মেয়ার প্রনতশ্রুনতর নিনের্মনে বযবহার কদর  কাউতক মকািও অির্মােোকর  বা 
মশ্াষণরূ্মিক  আচরণ মর্মদি নিদত বাধ্য করদত পারদবি িা। একজি ম ৌি কর্মীদক ম ৌিকর্মক  জিয অর্ক প্রোি করা  
অর্বা অর্ক প্রোদির প্রনতশ্রুনত মেওয়াও এর অন্তরু্ক ি। 

 

● ের্মতার র্ারসাদর্ময ত্রাণকর্মীরা সুনবধ্াজিক অবস্থাদি র্াদকে। েনতগ্রস্থ জেনগাষ্ঠী পণয ও পনরদষবা বেষতে 

ত্রাণকর্মীদের উপর নির্ক রশ্ীি হদয় পদেি। এই কারদণ র্মািনবক সহায়তার কাদজ  ুি সংস্থাগুনি তাদের কর্মীদের 

র্মান্বিক সংকদের ফদে ক্ষবতগ্রস্থ হদয়দছন্ এর্মন্ কাদরা সদে য ৌন্ সম্পকক  গদ়ে তুেদত েঢৃ়র্াদব নিরুৎসানহত 

কদর। এই ধ্রদির সম্পকক  মানবেক সহােো কার্যক্রতমর ত্রাণ কাদ কর সততা এবং নির্ক রদ াগ্যতাদক েুণ্ণ কদর।  

 

● মকাি ত্রাণ কর্মীর  নে র্মদন্ হয় ম  তাদের সংগ্ঠি বা অিয মকাি ত্রাণ সংস্থার মকািও বযনি র্মািনবক সহায়তার 

ক্ষেনে ম ৌি আচরণনিনধিঙ্ঘি করদেি, মসদেদত্র র্মদির র্মদধ্য সদেহ বা উনিগ্নতা পুদষ িা মরদখ অিশযই সংস্থার 
বন্য়র্ম অিসুাদর মসই সম্পদকক অনর্দ াগ্ জািাদিা উনচত। 

 

● র্মািনবক সহায়তা কার্যক্রতম  কর্মীগণ অিশযই এর্মন্ একটি কাদজর পবরদিশ ততনর করক্ষিে এবং বজায় রাখক্ষিে  

যানে  অগ্রহণদ াগ্য ম ৌি আচরণ মরাধ্  করা যাে । ক্ষসই সানে কর্মীগণ ্্প্রানেষ্ঠানেক আচরণবিবি যর্মদন্ চেদত 

উৎসাবহত হে। সকে িযিস্থাপকদের োনয়ত্ব হি এই পনরদবশ্ ততনরর জিয নিয়র্ম ততরী করা এেং সসগুত া 
অনশুী ন ও প্রতোতের মাধ্যতম কাবিে পনরদবশ্  বজায় রাখক্ষে সাহা য করা।  

 

ম ৌি মশ্াষণ ও নিগ্রহ নবষয়ক IASC িীনতর্মািাটি এখাদি পাওয়া  াদব: 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc.  

এই সরি র্াষায় মিখা সংস্করণটি IASC-র েনতগ্রস্ত র্মািুষদের প্রনত োয়বদ্ধতা এবং ম ৌি মশ্াষণ মর্দক সুরো টাস্ক টির্ম ও ট্রান্সদিটসক 
উইোউট বর্ক াসক নর্মনিতর্াদব রচিা কদরদে। 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc

