
ত্রাণ কর্মীদের জন্য য ৌন্ আচরণবিবি  
 
ত্রাণ কর্মীরা য ৌন্ অসোচরণ করদে তাদের বিরুদে শাবিরূ্মেক িযিস্থা যন্ওয়া হদি- এর্মন্বক িবহষ্কার করা 
হদত পাদর। এ ধরনের ঘটো এড়ানে নেনের নেয়র্মগুনি োনের অবশ্যই মর্মনে েিনে হনব: 
 
● ত্রাণ কর্মীগণ ১৮ িছদরর কর্ম িয়সী কারও সাদে য ৌন্ সম্পকক  স্থাপন্ করনে পারনবে ো, (এর্মন্বক 

এটি  বে তাদের যেদশ আইন্বসে হয় তিুও ো)। এনেনত্র বযনির বয়স ো জাোর অজহুাে গ্রহণন াগয 
হনব ো। 

 
● অেক, চাকবর, েেুক শাগ্রি র্মান্ষুদের সহায়তার জন্য ্রদে্ত  বজবন্সপত্র ও পবরদষিাগুবেসহ অন্যান্য যকান্ও 

বজবন্সপত্র অেিা পবরদষিার বিবন্র্মদয় ত্রাণ কর্মীগণ কারও সানে ম ৌে সম্পকক  স্থাপন্ করনে পারনবে 
ো। োরা কখনোই এই নজনেষগুনি মেয়ার প্রনেশ্রুনের নবনের্মনয় বযবহার কনর কাউনক মকােও 
অবর্মােোকর বা মশ্াষণর্মিূক আেরণ মর্মনে নেনে বাধয করনে পারনবে ো। একজে ম ৌে কর্মীনক 
ম ৌেকনর্মকর জেয অেক প্রোে করা অেবা অেক প্রোনের প্রনেশ্রুনে মেওয়াও এর অন্তরু্ক ি। 

 
● ের্মোর র্ারসানর্ময ত্রাণকর্মীরা সুনবধাজেক অবস্থানে োনকে। ক্ষবতগ্রস্থ জেনগাষ্ঠী পণয ও পনরনষবার 

নবষনয় ত্রাণকর্মীনের উপর নের্ক রশ্ীি হনয় পনড়ে। এই কারনণ র্মােনবক সহায়োর কানজ  ুি সংস্থাগুনি 
োনের কর্মীদের র্মান্বিক সংকদের ফদে ক্ষবতগ্রস্থ হদয়দছন্ এর্মন্ কাদরা সদে য ৌন্ সম্পকক  গদ়ে তুেদত 
েঢৃ়র্ানব নেরুৎসানহে কনর। এই ধরনের সম্পকক  র্মােনবক সহায়ো কা কক্রনর্মর ত্রাণ কান কর সেো এবং 
নের্ক রন াগযোনক েুণ্ণ কনর।  

 
● মকাে ত্রাণ কর্মীর  নে র্মদন্ হয় ম  োনের সংগঠে বা অেয মকাে ত্রাণ সংস্থার মকােও বযনি র্মােনবক 

সহায়োর মেনত্র ম ৌে আেরণনবনধ িঙ্ঘে করনেে, মসনেনত্র র্মনের র্মনধয সনেহ বা উনিগ্নো পুনষ ো 
মরনখ অিশযই সংস্থার বন্য়র্ম অেসুানর মসই সম্পনকক  অনর্ন াগ জাোনো উনেে। 

 
● র্মােনবক সহায়ো কা কক্রনর্ম কর্মীগণ অিশযই এর্মন্ একটি কাদজর পবরদিশ তেনর কনবে এবং বজায় 

রাখনবে  ানে অগ্রহণন াগয ম ৌে আেরণ মরাধ করা  ায়। মসই সানে কর্মীগণ প্রানেষ্ঠানেক আচরণবিবি 
যর্মদন্ চেদত উৎসাবহত হয়। সকে িযিস্থাপকদের োনয়ত্ব হি এই পনরনবশ্ তেনরর জেয নেয়র্ম তেরী করা 
এবং মসগুনিা অেশু্ীিে ও প্রনয়ানগর র্মাধযনর্ম কানিে পনরনবশ্ বজায় রাখনে সাহা য করা।  

 

ম ৌে মশ্াষণ ও নেগ্রহ নবষয়ক IASC েীনের্মািাটি এখানে পাওয়া  ানব: 
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc.  
এই সরি র্াষায় মিখা সংস্করণটি IASC-র েনেগ্রস্ত র্মােুষনের প্রনে োয়বদ্ধো এবং ম ৌে মশ্াষণ মেনক সুরো টাস্ক 
টির্ম ও ট্রান্সনিটসক উইোউট বর্ক াসক নর্মনিের্ানব রেো কনরনে। 

 

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

