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ক. িূহেকা 
 

মোনভবক সহোয়তোকমী কতত েক র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতন (এসইএ) (িভেভেষ্ট ২-এ এে সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) 

সভহংসতো, ক্ষমতোে ববসোদতেয, গণহোযে বোস্তুেযযভত এবং রিযে  োওয়ো িোভেবোভেক ও সোমোক্রজক কোঠোযমোে 

িভেযিভক্ষযত বযক্রিযকক্রিক ঝুুঁ ভক বতভে কযে। বোংেোযদযে এরট একরট ঝুুঁ ভক, র খোযন ভময়োনমোযে েেো 

ভনিীড়ন রথযক বো ুঁেযত িোভেযয় আসো েেণোথীেো তোযদে জনয ভনর্ েোভেত কযোযে আবদ্ধ এবং রবভেেিোগ 

রক্ষযেই ভবভিন্ন জোভতসংঘ, আইএনক্রজও ও এনক্রজও অংেীদোেযদে রদওয়ো মোনভবক সহোয়তোে উিে 

ভনিেেেীে। 
 

এসইএ-এে ভবরুযদ্ধ জোভতসংযঘে (ইউএন) ক্রজযেো টেোযেি নীভত েযয়যে। বোংেোযদযে রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে 

জনয সোড়োদোন কো েিযমে অংেীদোেযদে গুরুত্ব রদওয়ো কোজগুযেোে মযর্য একরট হে এসইএ-এে 

র যকোযনো অভিয োযগে বযোিোযে ভনেোিযদ, রগোিনীয়িোযব ও কো েকে উিোযয় কোজ কেো ভনক্রিত কেো। 
 

বোংেোযদযে রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম এসইএ অভিয োগ রেফোেোযেে জনয স্ট্যোন্ডোিে 

অিোযেরটং িদ্ধভত (এসওভি) ভনম্নভেভখত ভবষয়গুযেোে বযোিোযে ভনযদেেনো রদয়: 
 

• র্োি ১: অভিয োগ দোযয়ে ও িোথভমকিোযব অভিয োগ গ্রহণ। 

• র্োি ২: ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট কতত েক অভিয োযগে ফযেো-আি। 

• র্োি ৩: তৎক্ষণোৎ সহোয়তোে জনয রেফোেোে। 

• র্োি ৪: তদে ও ফযেো-আযিে জনয রেফোেোে। 

• র্োি ৫: এসইএ-এে ঘটনোে ভেযিোরটেং। 
 

এই এসওভি িস্তুত কেো হযয়যে ২০১৬ সোযেে জনু মোযস আইএএসভস ভিক্রিিোেযদে অনুযমোভদত 

কভমউভনরট ভিভিক অভিয োগ মযোকোভনজযম আেঃএযজক্রি সহয োভগতো ভবষয়ক রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে 

অিোযেরটং িদ্ধভত 1, রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ এসইএ-এে অভিয োযগে বযোিোযে 

তথয রেয়োে কেো ভবষয়ক ভনযদেেনোমূেক রনোট 2 এবং এসইএ ভবষযয় মহোসভেযবে বুযেরটন র খোযন মোনভবক 

সহোয়তোকমী কতত েক এসইএ-এে রক্ষযে ক্রজযেো টেোযেযিে কথো বেো হযয়যে3 রসরট সহ ভিএসইএ-রত 

সক্রিয়িোযব সেতি থোকযত ভবভিন্ন সংস্থোে অনযোনয িভতশ্রুভত (িভেভেষ্ট ২-এ এরট সংজ্ঞোভয়ত কেো হযয়যে) 

অনুসোযে। 
 

এই এসওভি-রত (1) স্ট্োফ রমম্বোে ভনযয়োগ ও  োেোই; (2) েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম সেতি 

অংেীদোে; (3) ভিএসইএ রনটওয়োকে রমম্বোেভেি; এবং (4) ভিএসইএ-রত রনততত্ব ভনযয় রমযন েেো নূযনতম 

ভবষয় ও িদ্ধভত সেযকেও আযেোেনো েযয়যে। 
 

এই এসওহপ জাহিসাংঘ এবাং রলাবাল হপএসইএ স্ট্যান্ডার্য রেদন্ িলা হপএসইএ ন্ীহি প্রিলন্কা ী 

অন্যান্য োন্হবক সিােিাকা ী এদজন্সি  অিযন্ত ীণ ন্ীহি পহ বিযন্ বা অগ্রািয কদ  ন্া। বেং, 

 
1 কভমউভনরট ভিভিক অভিয োগ মযোকোভনজযম আেঃএযজক্রি সহয োভগতো ভবষয়ক আইএএসভস রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, 

২০১৬। 
2  ভনযদেেনোমূেক রনোট:  রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ জোভতসংযঘে স্ট্োফ ও সংভিষ্ট কমীযদে সোযথ 

সেকে ুি র ৌন হয়েোভন এবং/অথবো ভন েোতযনে অভিয োযগে বযোিোযে তথয রেয়োে কেোে ভবষযয় জোভতসংযঘে সকে এনরটরটে 

িযয়োজনীয় ভবষয়োবেী ও িদ্ধভত, ২৬যে নযিম্বে ২০২১। 
 
3
 এসইএ ভবষযয় মহোসভেযবে বুযেরটন ST/ SGB/2003/13 (2003),  ো জোভতসংযঘে সকে কমীে জনয বোর্যতোমূেক এবং র ৌন হয়েোভন 

ও ভন েোতন দমযন জোভতসংঘ ও জোভতসংযঘে বোইযেে কমীযদে অঙ্গীকোেনোমো (2006),  ো জোভতসংযঘে বোইযে ভিএসইএ-এে 

িভেভর্যক বিসৃ্তত কযেযে এবং সকে কমীযক এে আওতোিযি কযেযে। 

 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Global%20Standard%20Operating%20Procedures%20on%20Inter-Agency%20Cooperation%20in%20Community-Based%20Complaint%20Mechanisms%2C%202016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Global%20Standard%20Operating%20Procedures%20on%20Inter-Agency%20Cooperation%20in%20Community-Based%20Complaint%20Mechanisms%2C%202016.pdf
https://pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2_statement_of_commitement_on_eliminating_sexual_exploitation_and_abuse_by_un_and_non-un_personnel_2011_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2_statement_of_commitement_on_eliminating_sexual_exploitation_and_abuse_by_un_and_non-un_personnel_2011_0.pdf
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এই এসওভি বোংেোযদযে রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম অভিয োগ রেফোেোে িদ্ধভতে 

রূিযেখো অঙ্কযনে মোর্যযম এই নীভতসমূহযক আেও েক্রিেোেী ও িোসভঙ্গক কযে রতোযে।4  
 

বোংেোযদযে স্ট্র্যোযটক্রজক এক্রিভকউরটি গররুি (এসইক্রজ) কতত েক গতহীত হওয়োে িে ২০২২ সোযেে ২১যে 

এভিে এই এসওভি কো েকে কেো হয়। কিবোজোযে রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম সেতি 

সকে মোনভবক সহোয়তো অংেীদোযেে জনয এরট িয োজয।5 
 

এই এসওভি-রত বযবহৃত সংভক্ষপ্ত নোম ও িযদে সংজ্ঞোে জনয  থোিযম িভেভেষ্ট ১ ও িভেভেষ্ট ২ রদখুন। 

 

ভিএসইএ রনটওয়োযকেে সকে রমম্বোেযক র যকোযনো রকইস ভনযয় কোজ কেোে সময় ভনযে উভিভখত িদ্ধভতে 

সকে র্োযি রগোিনীয়তো বজোয় েোখযত হযব। এে মোর্যযম সব েদো ক্ষভতগ্রস্ত বযক্রিযদে অভর্কোে ও স্বোযথ েে িভত 

সম্মোন ভনক্রিত কেো হযব। 
 

ভেযিোরটেং, সংভিষ্ট এযজক্রি কতত েক তদে এবং সোেিোইিোেযকক্রিক িদ্ধভতে মোর্যযম সোেিোইিোেযক 

সহোয়তো িদোযনে (িভেভেষ্ট ২-এ এে সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) সময় সহ সব েদো সোেিোইিোযেে ভনেোিিো, ম েোদো 

ও কেযোণযক (িভেভেষ্ট ২-এ এে সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) অগ্রোভর্কোে রদওয়ো হযব। সকে রমম্বোে সোেিোইিোে, 

অভিয োগকোেী (িভেভেষ্ট ২-এ এে সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) অনয রকউ হযে ভতভন, অভি ুি (িভেভেষ্ট ২-এ 

এে সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) এবং জভড়ত সংস্থো সহ সংভিষ্ট সবোে সম্ভোবয ঝুুঁ ভক ভবযবেনোয় েোখযব এবং আেও 

ক্ষভত িভতযেোযর্ে উিোয় রবে কেযব।  
 

অভিয োগ ভনযয় কোজ কেোে সময় এসইএ সেভকেত সকে তথয রগোিন েোখো হযব, িভেেয় সুেভক্ষত েোখো 

হযব এবং রকবেমোে দোভয়ত্বেীে বযক্রি বো রকয়োেভগিোযেে সযেতন সম্মভতযত সোেিোইিোযেে বযক্রিগত তথয 

সংগ্রহ ও রেয়োে কেো হযব। র সকে রক্ষযে সোেিোইিোেযক শুর্ুমোে ভনভদেষ্ট উযেযেয ও ভনি-টয-রনো রবভসযস 

এর্েযণে সম্মভত ভদযত হয়, রসসব রক্ষযে সোেিোইিোেযক সোহো য কেোে উযেযেয অযনযে সোযথ তথয রেয়োে 

কেো হযব; র মন রসবোে জনয রেফোেোে বো তদযেে স্বোযথ ে। 
 

রনটওয়োকে রমম্বোে সংস্থোে সকে স্ট্োযফে জনয এসইএ ভেযিোরটেং আবেযক (িভেভেষ্ট ২-এ এরট সংজ্ঞোভয়ত 

কেো হযয়যে) হযেও এই বোর্যবোর্কতো বোস্তযব একরট এসইএ-এে ঘটনোে ভবষযয় ভকিোযব বযবস্থো গ্রহণ কেো 

হযব রস ভবষযয় সোেিোইিোযেে ভসদ্ধোে রনওয়োে অভর্কোযেে সোযথ সোংঘভষ েক হযত িোযে। িভতরট রকইযসে 

জনয িতথক উিোযয়, সোেিোইিোযেে অভর্কোে ও বতহিে কভমউভনরটে ভনেোিিোে মযর্য িোেসোময বজোয় রেযখ 

এবং সংভিষ্ট সংস্থোে অিযেেীণ নীভতে ভিভিযত এই সম্ভোবয দ্বযেে অবসোন কেযত হযব। তথয গ্রহণকোেী 

স্ট্োফ রমম্বোে রগোিনীয়তো বজোয় রেযখ এসইএ ভেযিোটে কেোে এই ভনয়যমে কথো এবং এই অভিয োগ 

ভনষ্পভিে সেূণ ে িক্রিয়ো রথযক সোেিোইিোে কতটযকু আেো কেযত িোযেন রস ভবষযয় সোেিোইিোেযক 

জোনোযবন,  োযত ভতভন সযেতনিোযব ভসদ্ধোে ভনযত িোযেন এবং তোে িতযোেো িভেভমত হয়। 

 
 
 
 
 

 
4 এই িকুযমন্ট েেণোথী ও বোংেোযদভে রস্বচ্ছোযসবীযদে জনয িয োজয নয়। তোযদে আেেণ ভনয়ন্ত্রণ কেো হয় রস্বচ্ছোযসবী নীভতে 

মোর্যযম,  ো বতেমোযন ভবযবেনোর্ীন েযয়যে। 
 

5  ভিএসইএ নীভত বোস্তবোয়ন এবং ২০২২ সোযে বোংেোযদযে রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম অভিয োগ ও রেফোেোে 

মযোকোভনজযম সহয োভগতো কেোে উযেযেয কতত েিক্ষযক কো েকেিোযব সেতি কেযত এসইক্রজ সহ-সিোিভতবতন্দ ও ভিএসইএ 

রনটওয়োকে বোংেোযদে সেকোযেে সোযথ কোজ কেযব। 
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খ. অহিদর্াগ র ফা াল পদ্ধহি 
 

ধাপ ১: অহিদর্াগ োদে  ও প্রার্থহেকিাদব অহিদর্াগ গ্রিণ 
 

1.1 অহিদর্াগ োদে  

একোভর্ক উিোযয়ে র যকোযনোরট বযবহোে কযে েেণোথীেো অভিয োগ কেযত িোেযবন। এসকে উিোযয়ে মযর্য 

েযয়যে:  

• মোনভবক সহোয়তোকমীে কোযে রমৌভখক বো ভেভখতিোযব হন্দজ উপহিি রর্থদক হ দপা য ক া; 

• হন্ াপে িান্ র মন নোেী ও রমযয় বোন্ধব স্থোন, ভেশু বোন্ধব স্থোন ও মোভিিোেিোস রসন্টোে র খোযন 

নোেী/ভেশু/ভকযেোে-ভকযেোেী বোন্ধব অভিয োগ মযোকোভনজম েযয়যে; 

• ির্থয িাব এবং হফর্বযাক ও ির্থয রকন্দ্র, র খোযন ভবদযমোন সহোয়তো ও রসবো সংভিষ্ট তথয ও 

রেফোেোে রদওয়ো হয় এবং রগোিনীয়তো বজোয় রেযখ কভমউভনরট ভফিবযোক, রক্ষোি ও অভিয োগ 

গ্রহণ কেো হয়, এবং রসগুযেো সেযকে বযবস্থো রনওয়ো হয়; 

• কযোযেে ভবভিন্ন জোয়গোয় েোখো অহিদর্াগ ও হফর্বযাক বাক্স, র খোযন িভেেয় রগোিন রেযখ 

ভেভখতিোযব ভেযিোটে কেো  োয়; 

• র াল-হি ি লাইন্,  োে মোর্যযম অভিয োগকোেী সেোসভে একজন িভেভক্ষত স্ট্োযফে সোযথ রফোযন 

র োগোয োগ কেযত িোযেন; এবং 

• ইদেল,  োে মোর্যযম ভনভদেষ্ট িোভতষ্ঠোভনক ইযমে রঠকোনো বযবহোে কযে অভিয োগকোেী ভেযিোটে কেযত 

িোযেন।  
 

সকে িদ্ধভতযতই জোভতসংঘ এবং ভিএসইএ রনটওয়োযকেে সদসয আেজেোভতক বো জোতীয় এনক্রজওগুযেোে 

সোযথ  ুি মোনভবক সহোয়তোকমীেো সক্রিয় েযয়যেন। 
 

ভিএসইএ রনটওয়োকে সদসযযদে দোভয়ত্ব হে অভিয োগ মযোকোভনজমযক সোেিোইিোে রকক্রিক, েক্রিেোেী, 

সক্রিয় ও উি ুি জনবযে সজ্জিত কেো র ন সকে েেণোথী তোযদে সযব েোচ্চ সুভবর্োজনক উিোযয় র যকোযনো 

অভিয োগ দোযয়ে কেযত িোযেন।  ত রবভে সম্ভব েেণোথী র ন এই অভিয োগ মযোকোভনজযমে সুভবর্ো িোয় 

এবং এ সেযকে জোনযত িোযে তো ভনক্রিত কেযত এই এভি িযয়ন্টগুযেো বয়স, রজন্ডোে, অক্ষমতো, সংস্কত ভত 

ও রিক্ষোিযটে ভদক ভদযয়  যথোি ুি হযত হযব এবং এগুযেো েেণোথী সম্প্রদোযয়ে ভফিবযোযকে ভিভিযত 

ভিজোইন কেো/সংযেোভর্ত হযত হযব। 
 

সংভিষ্ট সংস্থোে িোথভমক দোভয়ত্ব হে িযয়োজযন ভিএসইএ সমন্বয়যকে সহয োভগতো ভনযয় এসকে জোয়গোয় 

থোকো কমীযদে জনয ভনয়ভমত িভেক্ষণ ভনক্রিত কেো। 

 

1.2 োন্হবক সিােিাকেী কিৃযক প্রার্থহেকিাদব অহিদর্াগ গ্রিণ 

অভি ুি বযক্রি র  সংস্থোেই রহোক নো রকন সকে মোনভবক সহোয়তোকমী র যকোযনো অভিয োগ গ্রহযণে িে 

রসই অভিয োগ এবং রস সেভকেত র যকোযনো ভবষয় বো সযন্দযহে কথো দ্রতুতম সমযয়ে মযর্য িেভেত 

রেফোেোে িদ্ধভতযত ভেযিোটে কেযবন।6   
 

র  মোনভবক সহোয়তোকমী অভিয োগ গ্রহণ কেযবন ভতভন রসরট ভেযিোটে কেোে সময় অভিয োগকোেীে ইচ্ছো, 

িেন্দ, অভর্কোে ও ম েোদোে িভত শ্রদ্ধোেীে হযবন। 

 

6 মহোসভেযবে বুযেরটযনে স্ট্যোন্ডোিে অনু োয়ী (e) আবেযক এসইএ ভেযিোরটেং,  ST/SGB/2003/13। 

https://pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
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অহিদর্াদগ  হিহি বা অহিদর্াগ িেদন্ত  জন্য র্দর্থষ্ট ির্থয আদে হক ন্া রসট  হবিা  ক া  োহেত্ব 

োন্হবক সিােিাকেী  ন্ে। রকাদন্া অহিদর্াদগ  িেন্ত ক াও োন্হবক সিােিাকেী  োহেদত্ব  

েদধয পদড় ন্া। 

 

ধাপ ২. অহিদর্াদগ  ফদলা-আপ  
 
2.1 োন্হবক সিােিাকেী কিৃযক অহিদর্াদগ  প্রার্থহেক প্রন্সক্রোক ণ 

সংভিষ্ট সংস্থোে অিযেেীণ নীভত অনু োয়ী এসইএ অভিয োযগে িোথভমক িক্রিয়োকেণ সেন্ন হযব। এই 

নীভতে ভিভিযত র যকোযনো অভিয োগ িোথভমক িক্রিয়োকেযণে জনয হয় সংস্থোে রকিীয় তদে কতত েিক্ষ বো 

 থো থ ভিএসইএ রফোকোে িযয়যন্টে7 কোযে রেফোে কেো হযব। িোথভমকিোযব অভিয োগ দোযয়ে সেন্ন হযে 

অভিয োগরট দ্রিুিে সেদে  েদধয সাংিা  িেন্তকা ী কিৃযপক্ষ বা হপএসইএ রফাকাল পদেদন্ট  

কাদে রপ ৌঁদে হেদি িদব। 
 

এসইএ অভিয োগ িক্রিয়োকেযণে জনয সংস্থোে অিযেেীণ নীভত সেযকে সংভিষ্ট মোনভবক সহোয়তোকমী 

সেূণ েরূযি অবগত আযেন ভক নো রস ভবষয়রট ভনক্রিত কেযব সংস্থোরট ভনযজ। এজনয নতযন স্ট্োফ ভনযয়োযগে 

সময় ও বোভষ েক ভেযেেোে রসেযন ভিএসইএ িভেক্ষণ আবেযক কেযত হযব।   
 

 ভদ রকোযনো স্ট্োফ রমম্বোযেে মযন হয় র  ভেযিোরটেং েযোযনে ভবশ্বস্ত নয়, বো ভতভন রনভতবোেক িভতক্রিয়োে িয় 

িোন, বো ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট ও বযোকআি িোওয়ো নো রগযে সব েযেষ উিোয়8 ভহসোযব অভিয োগরট 

ভিএসইএ রনটওয়োকে সমন্বয়যকে9 কোযে রেফোে কেো র যত িোযে। 

 

2.2 হপএসইএ রফাকাল পদেন্ট কিৃযক প্রার্থহেক প্রন্সক্রোক ণ10 
ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট ভনম্নভেভখত ভবষযয়ে জনয রকইসরট িেীক্ষো কেযবন: 
 

• অভিয োগরট এসইএ ভবষয়ক হযে স্ট্াদফ  হন্জস্ব সাংিা  অিযন্ত ীণ পদ্ধহি অন্ুসাদ   থো থ 

তদে ইউভনযটে কোযে িোঠোযনো হযব। 

 

 
7 “[িয োজয রক্ষযে অভিয োগ ও সহোয়তো ভেযিোরটেংযয়ে অিযেেীণ িদ্ধভত অনুসোযে] ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট এসইএ-এে 

অভিয োগ গ্রহযণে একরট েযোযনে ভহসোযব কোজ কযে, অভি ুি বযক্রি র  সংস্থোে কমী রসই সংস্থোয় অভিয োযগে ভেযিোটে কযে এবং 

িয োজয রক্ষযে রেফোে কযে, এবং অিযেেীণ িদ্ধভত ও ভবদযমোন উিোযয় সোেিোইিোেযক সহোয়তোে জনয রেফোে কযে।”(িত.২) 

টোম েস অব রেফোযেি, ইন-কোভি ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট, জবোবভদভহতো ও অেিয েক্রি ভবষয়ক আইওএম ও আইএএসভস রেজোি 

গররুি ২, ২০২১। 
 

8 ভিএসইএ রনটওয়োকে সমন্বয়যকে সোযথ র োগোয োযগে তথয রিযত মোনভবক সোড়োদোন রিোটেোযে থোকো ভিএসইএ রনটওয়োকে 

ওযয়বযিইজ ভিক্রজট করুন। 

9  “সমন্বয়যকে একরট কোজ হে ভসভবভসএম-এে মোর্যযম িোওয়ো অভিয োগগুযেো সংভিষ্ট সংস্থোয় ও ভন েোভতত বযক্রিে সহোয়তোে জনয 

রেফোেোযেে উযেযেয ভেভিউ কেো। একজন স্বোর্ীন বযক্রি কতত েক অভিয োগ ভেভিউ কেোে মোর্যযম গুরুত্বিূণ ে এই র্োেণোরট রিোি 

কেো হয় র  সমন্বয়যকে িদরট ভনেযিক্ষ, ভ ভন তোে ভনেযিক্ষতো ও অভিয োগ মযোকোভনজযমে বস্তুভনষ্ঠতো ভনভব েযেযষ ভসভবভসএম-এে 

িযক্ষ দোভয়ত্ব িোেন কযেন।”(িত.16) কভমউভনরট ভিভিক অভিয োগ মযোকোভনজযম আেঃএযজক্রি সহয োভগতো ভবষয়ক আইএএসভস 

রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, ২০১৬। 
10  ভিএসইএ রফোকোে িযয়যন্টে সোযথ র োগোয োযগে তথয রিযত মোনভবক সোড়োদোন রিোটেোযে থোকো ভিএসইএ রনটওয়োকে ওযয়বযিইজ 

ভিক্রজট করুন।  

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/in-country_psea_focal_point_generic_terms_of_reference_tors_2021.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/in-country_psea_focal_point_generic_terms_of_reference_tors_2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/event/psea-working-group
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Global%20Standard%20Operating%20Procedures%20on%20Inter-Agency%20Cooperation%20in%20Community-Based%20Complaint%20Mechanisms%2C%202016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Global%20Standard%20Operating%20Procedures%20on%20Inter-Agency%20Cooperation%20in%20Community-Based%20Complaint%20Mechanisms%2C%202016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/psea-fp-contact-list
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• অভিয োগরট এসইএ ভবষয়ক নো হযে এে র্েণ অনু োয়ী ভবভিন্ন এসওভি-এে মোর্যযম এ সেযকে 

বযবস্থো রনওয়ো হযব। উদোহেণস্বরূি, স্ট্োফ রমম্বোেযদে মযর্য র ৌন ভনিীড়যনে11 (িভেভেষ্ট ২-এ 

এে সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) রকইস এই ইসযু সেভকেত সংস্থোে আেোদো অিযেেীণ মযোকোভনজযমে 

মোর্যযম রেফোে কেো হযব। 

 

রনোট: 

একরট সংস্থোে ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট অনয একরট সংস্থোে স্ট্োফ রমম্বোে সেযকে অভিয োগ রিযে রসই 

অভিয োগরট  থো থ সংস্থোে ভিএসইএ রফোকোে িযয়যন্টে (িভেভেষ্ট ২-এ এে সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) কোযে 

রিেণ কেযত হযব। 
  

 থো থ সংস্থোে নোম নো জোনো রগযে বো ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট রক তো নো জোনযে অভিয োগরট ভিএসইএ 

রনটওয়োকে সমন্বয়যকে কোযে ভেযিোটে কেযত হযব। ভিএসইএ রনটওয়োকে সমন্বয়ক অভিয োগরট সংভিষ্ট 

রফোকোে িযয়যন্টে কোযে রিেণ কেযবন। 

 
 

ধাপ ৩. িৎক্ষণাৎ সিােিা  জন্য র ফা াল 
 
3.1 এসইএ-এ  ঘ ন্াে িৎক্ষণাৎ সিােিা  জন্য র ফা াল 

এসইএ সোেিোইিোেযদে জনয  থো থ রসবো ভনক্রিত কেযত ভিএসইএ রনটওয়োকে রজন্ডোে ভিভিক সভহংসতো 

(ক্রজভবভি) ও ভেশু সুেক্ষো (ভসভি) সোব-রসক্টে এবং সংভিষ্ট সংস্থোগুযেোে সোযথ কোজ কেযব। 
 

এসইএ সোেিোইিোেযদে সোর্োেণত ক্রজভবভি সোেিোইিোেযদে মতই রমভিযকে, েোেীভেক ও মযনোসোমোক্রজক 

েোভহদো থোকযেও এসইএ-এে িিোব অনু োয়ী তোযদে অভতভেি ও ভবযেষ সহোয়তোে িযয়োজন হযত িোযে।12 

একোেযণ ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট এসইএ-এে রকোযনো অভিয োগ রিযে ভতভন রসরট ক্রজভবভি রেফোেোে 

িদ্ধভত অনুসোযে সংভিষ্ট কযোে ি েোযয়ে ক্রজভবভি রফোকোে িযয়যন্টে কোযে রেফোে কেযবন।13  

সোেিোইিোযেে বয়স ১৮ বেযেে কম হযে ভেশু সুেক্ষো রকইস মযোযনজযমন্ট রসবোয় তোৎক্ষভণকিোযব 

রেফোেোযেে জনয ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট কযোে ি েোযয়ে ভেশু সুেক্ষো রফোকোে িযয়যন্টে সোযথ 

র োগোয োগ কেযবন। এই সহোয়তো রসবো তোৎক্ষভণকিোযব ভদযত হযব এবং এই ভবষয়রট রকইযসে ফেোফে 

অথবো সোেিোইিোে তদযে সহয োভগতো কেযেো ভক নো তোে উিে ভনিেে কেযব নো। 

 

3.2 ন্ন্-এসইএ ঘ ন্া  রক্ষদত্র িাৎক্ষহণক সিােিা  জন্য র ফা াল 
এসইএ ভেযিোরটেং মযোকোভনজযমে মোর্যযম আসো রকোযনো অভিয োগ এসইএ সেভকেত নো হযে রসরট  থো থ 

সংস্থো বো রসক্টে সমন্বয়যকে কোযে স্থোনোেে কেো হযব। 

 

 

 

11 মহোসভেযবে বুযেরটন; কতত েিক্ষ কতত েক ববষময, র ৌন ভনিীড়ন সহ অনযোনয ভনিীড়ন এবং ভন েোতযন ভনযষর্োজ্ঞো, ST/SGB/2008/5। 

12 এসইএ সোেিোইিোযেে ভনভদেষ্ট েোভহদো ও তোযদে িোিয নূযনতম রসবো সেযকে আেও জোনযত আইএএসভস রবস্ট্ িোকরটস গোইি 

রসকেন D, অর্যোয় ১ “দ্রতুগভতযত  থো থ সহোয়তো ভনক্রিত কেো” রদখনু। 
 
13

 কিবোজোযে কযোে ি েোযয়ে ক্রজভবভি ও ভসভি রফোকোে িযয়ন্ট তোভেকোে জনয ক্রজভবভি রেফোেোে িদ্ধভত  ও সুেক্ষো রেফোেোে 

িদ্ধভত রদখুন এবং িোসোন েযে কম েেত ক্রজভবভি রফোকোে িযয়ন্টযদে  জযনয ক্রজভবভি রেফোেোে িদ্ধভত। 

 

https://digitallibrary.un.org/record/620578
https://pseataskforce.org/uploads/tools/1490964201.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/refugee-camp-gbv-referral-pathways
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/infographic/protection-referral-pathway-30-november-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/infographic/protection-referral-pathway-30-november-2021
https://drive.google.com/drive/folders/1FyUsI2SqiIjk4vEHoM3naCTsukZkGcIe
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ধাপ ৪. িেন্ত ও ফদলা-আদপ  জন্য র ফা াল 

 
4.1 িেদন্ত  জন্য র ফা াল 

সংস্থোে অিযেেীণ িদ্ধভত অনুসোযে তদে, ফযেো-আি ও সম্ভোবয েোক্রস্তমূেক িদযক্ষি গ্রহযণে দোভয়ত্ব 

সংভিষ্ট সংস্থোে।14 হপএসইএ রন্ ওোকয সেন্বেক এবাং হপএসইএ রফাকাল পদেন্ট রকাদন্া 

অহিদর্াদগ  িেন্ত ক দবন্ ন্া। 
 

রকোযনো ভিএসইএ সদসয সংস্থোে রলোবোে ভিএসইএ স্ট্যোন্ডোিে অনু োয়ী িোভতষ্ঠোভনক অভিয োগ মীমোংসো 

িদ্ধভত থোকযে ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট সেোসভে ওই সংস্থোে সংভিষ্ট ইউভনযট অভিয োযগে বযোিোযে 

ভেযিোটে কেযবন। এই মযোকোভনজম হয় বোংেোযদে ভিভিক হযব (র মন বোংেোযদভে এনক্রজও-এে জনয) অথবো 

সংস্থোে সদে দপ্তে ভিভিক হযব (র মন ইউএন এযজক্রিে জনয)। 
 

রকোযনো সংস্থোে অিযেেীণিোযব এসইএ অভিয োগ তদে কেোে সক্ষমতো নো থোকযে এবং/অথবো তদযে 

সহয োভগতো কেযত িোযে এমন রকোযনো ইউএন এযজক্রিে সোযথ অংেীদোভেত্ব েয ক্রি নো থোকযে ভিএসইএ 

রনটওয়োকে সমন্বয়ক ভিএসইএ রনটওয়োযকেে রিতযে বো রদযেে অনযোনয অনুযমোভদত ভেযসোস ে রথযক বো ওই 

এেোকোে রিতযে তদে িভেেোেনোে জনয  থো থ ভেযসোস ে েনোি কেোে কোযজ সংস্থোরটযক সোহো য কেযব। 

 

4.2 সাংহিষ্ট পক্ষদক জান্াদন্া 

সংস্থোে অিযেেীণ রিোযটোকে অনু োয়ী এে তদেকোেী কতত েিক্ষ অভিয োগকোেীযক (এবং, ভিন্ন িভেভস্থভতযত 

সোেিোইিোেযক) ভনেোিযদ ও সময়মত তদযেে স্ট্যোটোস ও ফেোফে সেযকে অবগত েোখোে ভবষয়রট ভনক্রিত 

কেযব। এে মযর্য থোকযব: (1) তদে অনুযমোভদত নো হযে; (2) কোজ েোভেযয়  োওয়োে জনয ি েোপ্ত তথয নো 

থোকযে; (3) তদযেে অগ্রগভত; এবং (4) তদে রেযষ এে ফেোফে/গতহীত িদযক্ষি অভিয োগকোেীযক 

জোনোযনো।  
 

তদযেে ফেোফে অনুসোযে এসইএ অিেোযর্ জভড়ত স্ট্োযফে বযোিোযে  থো থ িদযক্ষি গ্রহণ ভনক্রিত 

কেযব সংভিষ্ট সংস্থো। এে মযর্য থোকযব স্ট্োযফে েয ক্রি বোভতে এবং/অথবো অিেোর্ীযক ভবেোযেে আওতোয় 

আনোে জনয রেফোেোে এবং ইউএন ভিয়োে রেক বো অসদোেেণ ভিসযিোজোে ভস্কযম ভেযিোটে কেো। 

ভেযিরটেংযয়ে ভবষযয় ভবস্তোভেত জোনযত অনুযচ্ছদ গ: স্ট্োফ রমম্বোে ভনযয়োগ ও  োেোই রদখুন। 
 

তদে ও এে ফেোফে সহ গতহীত িেোসভনক বযবস্থো সেযকে সোেিোইিোেযক রদওয়ো তযথযে র্েণ ভনিেে 

কেযব এযজক্রিে অিযেেীণ নীভত ও িদ্ধভতে উিে। 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
14 তদে ও সম্ভোবয েোক্রস্তমূেক িদযক্ষযিে জনয রেফোেোে ভবষযয় আেও তযথযে জনয কভমউভনরট ভিভিক অভিয োগ 

মযোকোভনজযম আেঃএযজক্রি সহয োভগতো ভবষয়ক আইএএসভস রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, ২০১৬ িত.২৯-৩২ রদখুন।  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Global%20Standard%20Operating%20Procedures%20on%20Inter-Agency%20Cooperation%20in%20Community-Based%20Complaint%20Mechanisms%2C%202016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Global%20Standard%20Operating%20Procedures%20on%20Inter-Agency%20Cooperation%20in%20Community-Based%20Complaint%20Mechanisms%2C%202016.pdf


এসইএ অভিয োগ রেফোেোযেে এসওভি (২১যে এভিে ২০২২) 
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ধাপ ৫. এসইএ-এ  ঘ ন্া  হ দপাট যাং 

 
িভতযেোর্ মযোকোভনজম উন্নত কেোে জনয ঝুুঁ ভক ও িবণতো িোযেো কযে বুঝযত একরট রকিীয় ভেযিোরটেং 

ভসযস্ট্ম থোকো জরুভে। আবোে এসইএ সোেিোইিোেযদে জনয রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অনুসোযে কো েকে ও 

সোেিোইিোে রকক্রিক সোড়োদোন বযবস্থো ভনক্রিত কেোও জরুভে। 
  

5.1 ইউএন্ এদজন্সি কিৃযক হ দপাট যাং 

রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ এসইএ অভিয োগ ভবষয়ক তথয রেয়োে কেোে বযোিোযে 

ইউএন এনরটরটে জনয থোকো ভনযদেেনো অনুসোযে15 বোংেোযদযেে ইউএন এযজক্রিগুযেোে ির্োনগণ তোযদে 

ইউএন স্ট্যোন্ডোিে ও রিোযটোকে সমভথ েত িদ্ধভত অনু োয়ী জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট রকোঅভিেযনটেযক 

(আেভস) এসইএ অভিয োযগে ভবষযয় জোনোযবন।16 
 

এই তথয রেয়োে কেো হযব (1) শুর্ুমোে ভনি-টয-রনো রবভসযস; (2) জোভতসংযঘে ভিকরটম রকক্রিক িদ্ধভত এবং 

“িয  রনো হোম ে” নীভত অনুসোযে; (3) স্বোর্ীন তদে বযবস্থোয় রকোযনো িক্ষিোভতত্ব নো কযে; এবং (4) সোেিোইিোে ও 

সোক্ষীে ভনেোিিো ও সুেক্ষোয় রকোযনো রনভতবোেক িিোব নো রফযে।17  

 

5.2 জাহিসাংদঘ  বাস্তবােন্কা ী অাংেীো  কিৃযক হ দপাট যাং 

জোভতসংযঘে রকোযনো বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোযেে কমী এবং রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম 

ভনযয়োক্রজত র যকোযনো মোনভবক সহোয়তোকমী সংভিষ্ট অভিয োযগে তথযও স্ট্যোন্ডোিে ইউএন িদ্ধভত বো ভনভদেষ্ট 

ইউএন ফোক্রন্ডং এযজক্রিে আবেযক ভবষয়োবেী (িভেভেষ্ট ৩ রদখুন) অনুসোযে জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট 

রকোঅভিেযনটযেে সোযথ রেয়োে কেো হযব। 

 

5.3 অন্যান্য অাংেীো  কিৃযক হ দপাট যাং 

এই নভথে িভেভেষ্ট ৩ অনুসোযে জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট রকোঅভিেযনটযেে সোযথ এসইএ অভিয োগ সেভকেত 

স্ট্যোন্ডোিে তথয রেয়োে কেো হযব। এে মযর্য থোকযব: (1) ইউএন এনরটরটে কোযে িথম ভেযিোটে কেোে তোভেখ; 

(2) ঘটনোে তোভেখ; (৩) ভেঙ্গ, বয়স ও সোেিোইিোযেে সংখযো; (৪) অভিয োযগে র্েণ; (৫) অভি ুি অিেোর্ীে 

সোর্োেণ রশ্রভণ; (৬) এসইএ অভিয োগ  থো থ তদেমূেক মযোকোভনজযম রেফোে কেো হযয়যে ভক নো; (৭) 

 থো থ তদেমূেক মযোকোভনজম তদযেে কোজ শুরু কযেযে ভক নো; (৮) সোেিোইিোযেে জনয থোকো সহোয়তো 

তোযক রদওয়ো হযয়যে ভক নো, রদওয়ো হযয় থোকযে রসই সহোয়তোে র্েণ; (৯) অভিয োযগে বযোিোযে গতহীত 

রকোযনো িদযক্ষি অথবো আেভস-এে সেতিতো িযয়োজন এমন রকোযনো ভবষয়; এবং (১০) সংবোদমোর্যযম 

িেোভেত হওয়োে সম্ভোবনো আযে ভক নো।18 
 

 
15 ভনযদেেনোমূেক রনোট: রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ জোভতসংযঘে স্ট্োফ ও সংভিষ্ট কমীযদে সোযথ 

সেকে ুি র ৌন হয়েোভন এবং/অথবো ভন েোতযনে অভিয োযগে বযোিোযে তথয রেয়োে কেোে ভবষযয় জোভতসংযঘে সকে এনরটরটে 

িযয়োজনীয় ভবষয়োবেী ও িদ্ধভত, ২৬যে নযিম্বে ২০২১। 

 
16 “রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে কোযে র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতযনে ঘটনো সেযকে দ্রতু ভেযিোটে কেো”, 

ভনযদেেনোমূেক রনোযটে িভেভেষ্ট, ২৬যে নযিম্বে ২০২১। 
 
17 ভনযদেেনোমূেক রনোট: রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ জোভতসংযঘে স্ট্োফ ও সংভিষ্ট কমীযদে সোযথ 

সেকে ুি র ৌন হয়েোভন এবং/অথবো ভন েোতযনে অভিয োযগে বযোিোযে তথয রেয়োে কেোে ভবষযয় জোভতসংযঘে সকে এনরটরটে 

িযয়োজনীয় ভবষয়োবেী ও িদ্ধভত, ২৬যে নযিম্বে ২০২১। 

 
18 “রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে কোযে র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতযনে ঘটনো সেযকে দ্রতু ভেযিোটে কেো, 

ভনযদেেনোমূেক রনোযটে িভেভেষ্ট, ২৬যে নযিম্বে ২০২১। 



এসইএ অভিয োগ রেফোেোযেে এসওভি (২১যে এভিে ২০২২) 
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জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট রকোঅভিেযনটযেে কোযে এসইএ অভিয োযগে বযোিোযে তথয িোঠোযত ইউএন 

এযজক্রিগুযেোে ির্োনগযণে জনয সেুভক্ষত রমেবযি ভেংক কেো একরট ভনযবভদত ইযমে রঠকোনো বতভে কেো 

হযব। 
 

 

গ. স্ট্াফ রেম্বা  হন্দোগ ও র্ািাই 
 

িভতরট সংস্থোে ভনজস্ব ভনযয়োগ িদ্ধভত েযয়যে।  ভদও এসইএ অিেোর্ীযক র ন ভনযয়োগ রদওয়ো নো হয় বো তোেো 

িুনেোয় ভনযয়োগ নো িোয় রস ভবষয়রট ভনক্রিত কেোে দোভয়ত্ব ভিএসইএ রনটওয়োকে সদসযযদে।19 িযতযক স্ট্োফ 

রমম্বোে ভনযয়োগ কেোে আযগ তোে স্ট্যোটোস িেীক্ষো কেযত ভিএসইএ রনটওয়োকে সদসযেো ইউএন ভিয়োে 

রেক20 এবং আেঃএযজক্রি অসদোেেণ ভিসযিোজোে ভস্কম21 বযবহোে কেযব। 
 

ইউএন্ হিো  রিক 

জোভতসংযঘ কোজ কেোে অভিজ্ঞতো আযে এমন রকোযনো বযক্রিযক ভনযয়োগ রদওয়োে আযগ রসই বযক্রিে নোম 

র ন ইউএন ভিয়োে রেক অনেোইন প্লোটফযম ে নো থোযক এযজক্রিযক রসই ভবষয়রট ভনক্রিত কেযত হযব। 
 

সকে ইউএন এযজক্রি ভিয়োে রেক প্লোটফম ে বযবহোে কেযত িোযে, এবং এযত রসইসব বযক্রিে নোম থোযক 

(ক)  োযদে ভবরুযদ্ধ এসইএ-এে অভিয োগ তদযেে মোর্যযম িমোভণত হযয়যে; (খ)  োযদে ভবরুযদ্ধ এসইএ-

এে অভিয োযগে তদে েেমোন থোকোয় তোেো িদতযোগ কযেযেন বো তোযদেযক অিসোেণ কেো হযয়যে।  

 

আন্তঃএদজন্সি অসোি ণ হর্সদিাজা  হস্কে 

একইিোযব, আেঃএযজক্রি অসদোেেণ ভিসযিোজোে ভস্কম ভনযয়োগ কেযত েোওয়ো সংস্থো এবং িূযব েে 

ভনযয়োগকোেীে মযর্য অসদোেেযণে রিটোে ভনয়মতোভন্ত্রক ভদ্বিক্ষীয় রেয়োভেংযয় িূভমকো েোখোে মোর্যযম 

র সকে স্ট্োফযদে ভবরুযদ্ধ েোক্রস্তমূেক বযবস্থো গ্রহণ কেো হযয়যে বো  োযদে ভবরুযদ্ধ তদে েেমোন েযয়যে 

িভতষ্ঠোনগুযেোযক তোযদে তথয রেয়োে কেোে সুয োগ রদয়। 

 

ঘ. ে ণার্থীদে  জন্য সাড়াোন্ কার্ যক্রদে র্ুক্ত অাংেীো  
 
অংেীদোভেত্ব েয ক্রি স্বোক্ষযেে আযগ ফোক্রন্ডং সংস্থোে দোভয়ত্ব হে বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোে (িভেভেষ্ট ২-এ এে 

সংজ্ঞো রদওয়ো হযয়যে) র ন ভিএসইএ রনটওয়োযকেে সদসয হয় এবং জোভতসংযঘে রিোযটোকে22 অনু োয়ী র ন 

এে এসইএ রকইস িভতযেোর্ ও এসইএ-এে ঘটনোয় সোড়োদোন বযবস্থো থোযক রসই ভবষয়গুযেো ভনক্রিত কেো। 

 

ইউএন্ অাংেীো  

 
19 এমওএস-ভিএসইএ (২০১২) #৬, সূেক ২: “িভতরট সংস্থো ভনযজযদে রেফোযেি রেভকং ভসযস্ট্ম উন্নত কেো ও িূযব েে অসদোেেণ 

 োেোই কেযত িভতশ্রুভতবদ্ধ।” অঙ্গীকোেনোমো (২০০৬) #৩: “র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতন সংভিষ্ট অিেোর্ীযক (িনুেোয়) ভনযয়োগ কেো বো 

(িুনেোয়) কোযজ সেতি কেো রথযক ভবেত থোকো।” ভিএসইএ ভবষযয় আইএএসভস-এে মেবয (২০১৫) #৩: “এসইএ অভিয োযগে 

তদে ও সংভিষ্ট সুেক্ষো বযবস্থো েক্রিেোেী কেো […] এসইএ-এে জনয েোক্রস্তিোপ্ত বযক্রিযদেযক িুনেোয় ভনযয়োগ রদওয়ো বন্ধ কেোে 

উযেযেয সুিোভেেকত ত ভবষয়গুভে কো েকে কেযত সক্রম্মভেত িযেষ্টো িযয়োজন”। 
 
20 ভিয়োে রেক ভবষয়ক ভিভফং রনোট।  
 
21 আেঃসংস্থো অসদোেেণ ভিসযিোজোে ভস্কম। 
 
22 বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোে সংভিষ্ট থোকো এসইএ অভিয োগ ভবষয়ক জোভতসংযঘে রিোযটোকে, মোেে, ২০১৮। 
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2_statement_of_commitement_on_eliminating_sexual_exploitation_and_abuse_by_un_and_non-un_personnel_2011_0.pdf
https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/2020-06/principals_statement_on_psea_2015.pdf
https://unsceb.org/briefing-note-clear-check
https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
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রকোযনো সংস্থোয় অথ েোয়যনে আযগ ইউএন এযজক্রিে দোভয়ত্ব হে জোভতসংযঘে বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোযেে 

ভিএসইএ সক্ষমতো মূেযোয়ন টযে
23 অনু োয়ী ভিএসইএ ভবষয়ক আটরট স্ট্যোন্ডোযিেে একরট রসযটে উিে ভিভি 

কযে অংেীদোযেে সক্ষমতো মূেযোয়ন ও রস্কোে কেো। এই মূেযোয়যনে মোর্যযম অংেীদোে সংস্থোে এসইএ 

িভতযেোর্মূেক বযবস্থো আযে ভক নো তো জোনো  োযব, ওই সংস্থোয় র সকে মভনটভেং ও 

সহয োভগতোমূেক বযবস্থো আযে রসগুযেো সেযকে জোনো  োযব, এবং এরট অগ্রগভতে অবস্থো জোনোে 

জনয একরট রবইসেোইন ভহসোযব কোজ কেযব। অংেীদোে সংস্থোে ভিএসইএ সংভিষ্ট সেূণ ে সক্ষমতো অজেন 

ভনক্রিত কেযত ইউএন এনরটরট ভনয়ভমতিোযব সক্ষমতো বতক্রদ্ধমূেক কো েিম বোস্তবোয়ন িভেকল্পনোে 

অগ্রগভত মভনটে কেযব। িযয়োজযন ভিএসইএ রনটওয়োকে সমন্বয়ক এ ভবষযয় সহয োভগতো কেযত িোেযবন। 
 

রকোযনো অংেীদোে িযয়োজনীয় স্ট্যোন্ডোিে রমযন েেযত বযথ ে হযে রসই সংস্থোে সক্ষমতো বতক্রদ্ধযত েয় মোস ি েে 

সহয োভগতো কেো র যত িোযে। এই সমযয়ে মযর্য সংস্থোরট িযয়োজনীয় স্ট্যোন্ডোযিে নো রিৌৌঁেোযত িোেযে ইউএন 

এনরটরট েয ক্রি বোভতে কেযত িোযে। 
 

এই ি েোযয় স্ট্র্যোযটক্রজক এক্রিভকউরটি গররুি (এসইক্রজ) সহ-সিোিভতবতন্দযক রগোিনীয়িোযব ভবষয়রট 

জোনোযত হযব। 

 

ঙ. হপএসইএ রন্ ওোকয রেম্বা হেপ 
 

বোংেোযদযে েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম  ুি সকে ইউএন এযজক্রি, আইএনক্রজও ও এনক্রজও 

ভিএসইএ রনটওয়োযকেে সদসয হযত িোযে। ২০২২ সোযেে িে রথযক র ৌথ সোড়োদোন িভেকল্পনোে 

(রজআেভি) সকে সদসযযক – আভিভেং ও বোস্তবোয়নকোেী - অবেযই ভিএসইএ রনটওয়োযকেে সদসয হযত 

হযব। 
 

ভিএসইএ রনটওয়োযকেে সদসযযদে অবেযই এসইএ অভিয োগ বযবস্থোিনো ও এযত সোড়োদোযনে নীভত থোকযত 

হযব অথবো রনটওয়োযকে  ুি হওয়োে িে একরট র ৌক্রিক সময়সীমোে মযর্য অভিয োগ বযবস্থোিনো ও এযত 

সোড়োদোযনে একরট অিযেেীণ িদ্ধভত গযড় রতোেোে জনয িভতশ্রুভতবদ্ধ হযত হযব।24 একজন ভিএসইএ 

রফোকোে িযয়ন্ট এবং সম্ভব হযে ভবকল্প ভহসোযব অনয রকউ ভিএসইএ রনটওয়োযকে তোযদে িভতভনভর্ত্ব 

কেযবন।25  
 

ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট ভনয়ভমতিোযব ভিএসইএ ভমরটংযয় অংেগ্রহণ কেযবন, এবং ভনজ ভনজ সংস্থোয় 

ভিএসইএ কো েিম বোস্তবোয়যন সমন্বয় কেযবন এবং ২০২১ সোযেে আগস্ট্ মোযস আইএএসভস অিোযেেনোে 

িভেভস ও অযোিযিোযকভস গররুি কতত েক অনুযমোভদত ইন-কোভি ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট টোম েস অব 

রেফোযেযি উভিভখত রনটওয়োকে কো েিযম অংেগ্রহণ কেযবন।26 
 

 
23 
সুসঙ্গত বোস্তবোয়ন টযে, জোভতসংযঘে বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোেযদে ভিএসইএ সক্ষমতো মূেযোয়ন, রসযেম্বে ২০২০। 

 
24 ভিএসইএ রনটওয়োকে টোম েস অব রেফোযেি, কিবোজোে, ২০১৭। 

 
25 
ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্টযদে সোযথ র োগোয োযগে তোভেকো িভত সপ্তোযহ আিযিট কেো হয়, এবং এরট মোনভবক সোড়োদোন 

ওযয়বসোইযট িোওয়ো  োযব। 
 
26 টোম েস অব রেফোযেি, ইন-কোভি ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট, জবোবভদভহতো ও অেিয েক্রি ভবষয়ক আইওএম ও আইএএসভস রেজোি 

গররুি ২, ২০২১। 
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-09/UN%20IP%20PSEA%20Common%20Assessment%20-%20Final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/terms_of_reference_for_cxb_psea_network_-_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/bangladesh/document/psea-fp-contact-list
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/in-country_psea_focal_point_generic_terms_of_reference_tors_2021.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/in-country_psea_focal_point_generic_terms_of_reference_tors_2021.pdf
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ভিএসইএ রফোকোে িযয়যন্টে সকে িভতষ্ঠোন ির্োন ও অভফস ির্োযনে সোযথ সেোসভে ও বোর্োহীন র োগোয োগ 

থোকো আবেযক। ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট ভহসোযব দোভয়ত্ব িোেযন তোযদেযক অবেযই িযয়োজনীয় সময় ও 

সহয োভগতো ভদযত হযব। 

 

ি. হপএসইএ রন্িৃত্ব 
 

এই এসওভি-এে েক্ষয হে িদ্ধভতগুযেো সুস্পষ্ট কেো  োযত বোংেোযদযে রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন 

কো েিযম এসইএ-এে র যকোযনো অভিয োযগে বযোিোযে সোেিোইিোে রকক্রিক, ভনেোিদ, রগোিনীয় ও কো েকে 

বযবস্থো গ্রহণ ভনক্রিত কেযত সংস্থোগুযেো সহয োভগতো কেযত িোযে। এজনয জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট 

রকোঅভিেযনটে রথযক শুরু কযে ভিএসইএ রনটওয়োকে সমন্বয়ক এবং ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট ি েে 

িভতরট ি েোযয় রনততত্ব ও দোভয়ত্বেীেতো িযয়োজন। এসইএ রথযক সুেক্ষোে জনয ভবযেষ বযবস্থো িসযঙ্গ 

মহোসভেযবে বুযেরটযন27 বেো হযয়যে র  এরট বোস্তবোয়যনে দোভয়ত্ব বতেোয় িভতরট িভতষ্ঠোযনে ভসভনয়ে 

মযোযনজযমযন্টে উিে এবং একইসোযথ িযতযক মোনভবক সহোয়তোকমীে উিে। 
 

রদযেে সবযেযয় উচ্চিদস্থ জোভতসংঘ কম েকতেো ভহসোযব জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট রকোঅভিেযনটযেে দোভয়ত্ব 

হে সেূণ ে ভসযস্ট্যমে জনয সোমভগ্রক ভিএসইএ রকৌেে বতভে এবং ভিএসইএ কম েিভেকল্পনোে বোস্তবোয়ন ও 

এসইএ সোেিোইিোেযদে জনয সহোয়তো ভনক্রিত কেো। জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট রকোঅভিেযনটযেে রেোভহঙ্গো 

েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম ভিএসইএ সংভিষ্ট বদভনক কো েিম িভেেোভেত হয় আইএসভসক্রজ 

ভিক্রিিোে রকোঅভিেযনটযেে মোর্যযম, এবং ভিএসইএ রনটওয়োকে সমন্বয়ক আেঃএযজক্রি সমন্বযয়ে মোর্যযম 

এসইএ িভতযেোর্, িেমন ও এযত সোড়োদোযন রনততত্ব রদন। 

 

রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ এসইএ অভিয োগ ভবষয়ক তথয রেয়োে কেোে বযোিোযে 

ইউএন এনরটরটগুযেোে জনয থোকো ভনযদেেনো অনু োয়ী28 জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট রকোঅভিেযনটেযক িকত ত 

তথয রদওয়োে মোর্যযম তোেো (ক) এসইএ অভিয োগ কতটযকু গুরুযত্বে সোযথ গ্রহণ কেো হয় রস বযোিোযে 

সেকোে, জনগণ, দোতো ও অনযোনয রস্ট্কযহোল্ডোেযদেযক জোনোযত সক্ষম হযব; (খ) বতেমোযন থোকো 

অভিয োযগে বযোিোযে সব েভনম্ন সমযয়ে মযর্য  থো থ বযবস্থো গ্রহণ ভনক্রিত কেযত সক্ষম হযব; (গ) এ ভবষযয় 

রদযেে ভিতযে েেমোন র্োেো ও এে ভবকোে সেযকে ওয়োভকবহোে থোকযত সক্ষম হযব; এবং (ঘ) এসইএ 

িভতযেোর্ ও এযত সোড়োদোযন এবং র খোযন িযয়োজন রসখোযন ভসযস্ট্ম েক্রিেোেীকেযণ িূভমকো েোখযত 

ইউএনভসরট-এে িস্তুভত ও দক্ষতো সেযকে জবোব ভদযত সক্ষম হযব। 

 

ভিএসইএ রনটওয়োকে সমন্বয়ক আইএসভসক্রজ ভিক্রিিোে রকোঅভিেযনটযেে মোর্যযম জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট 

রকোঅভিেযনটে ও এসইক্রজ সহ-সিোিভতবতযন্দে অর্ীযন কোজ কযেন। এেোড়োও ভিএসইএ রনটওয়োকে 

সমন্বয়ক রটকভনকোে রেযিযে আেঃএযজক্রি ভিএসইএ রনটওয়োকে সমভন্বত কযেন, এবং জোভতসংযঘে 

রেভসযিন্ট রকোঅভিেযনটে, এসইক্রজ, আইএসভসক্রজ ভিক্রিিোে রকোঅভিেযনটে, সোব-অভফস গররুযিে 

ির্োনগণ (এইেওএসওক্রজ) এবং রেোভহঙ্গো েেণোথীযদে জনয সোড়োদোন কো েিযম  ুি সকে অংেীদোেযক 

সহয োভগতো কযেন। এে মযর্য েযয়যে এসইএ ঝুুঁ ভকে িকত ত/সম্ভোবয কোেণ খুুঁযজ রবে কেো ও ভবযিষণ এবং 

রসগুযেো সেযকে বযবস্থো রনওয়োে িদ্ধভত গযড় রতোেো সহ এসইএ িভতযেোর্ রকৌেে উন্নত কেযত 

সহয োভগতো কেো। 
 

 

 
27 এসইএ সেযকে মহোসভেযবে বুযেরটন ST/ SGB/2003/13 (২০০৩)। 
28 ভনযদেেনোমূেক রনোট:  রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ জোভতসংযঘে স্ট্োফ ও সংভিষ্ট কমীযদে সোযথ 

সেকে ুি র ৌন হয়েোভন এবং/অথবো ভন েোতযনে অভিয োযগে বযোিোযে তথয রেয়োে কেোে ভবষযয় জোভতসংযঘে সকে এনরটরটে 

িযয়োজনীয় ভবষয়োবেী ও িদ্ধভত, ২৬যে নযিম্বে ২০২১। 

https://pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
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এসইক্রজ সহ-সিোিভতবতন্দ ভিএসইএ রনটওয়োযকেে ভিএসইএ কম েিভেকল্পনো তদোেভকে মোর্যযম ভিএসইএ 

কো েিম বোস্তবোয়ন ও মভনটভেংযয় সহয োভগতো কযেন এবং সেকোভে মর্যস্থতোকোেী ও ঢোকোে ভবভিন্ন সংস্থোে 

ির্োযনে সোযথ উচ্চ ি েোযয়ে অযোিযিোযকভস িভেেোেনো কযেন। 
 

কোভি ভেযিযজযন্টরটিগণ তোযদে সংস্থোয় ভিএসইএ-এে গুরুত্ব এবং এসইএ-এে ঘটনোয় দ্রতু বযবস্থোগ্রহণ 

ভনক্রিত কেযত ভিএসইএ রফোকোে িযয়ন্ট ভনব েোেন কেযবন এবং ভিএসইএ রনটওয়োযকে সংস্থোগুযেোে সক্রিয় 

অংেগ্রহণ ভনক্রিত কেযবন। 
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পহ হেষ্ট ১. সাংহক্ষপ্ত ন্াে 

 
ভসভি  -  ভেশু সুেক্ষো 

ক্রজভবভি  -  রজন্ডোে ভিভিক সভহংসতো 

আইএএসভস -  আেঃএযজক্রি স্ট্যোক্রন্ডং কভমরট 

আই/এনক্রজও -  আেজেোভতক/রবসেকোভে সংস্থো 

আইএসভসক্রজ -  আেঃযসক্টে সমন্বয় গররুি 

রজআেভি -  র ৌথ সোড়োদোন িভেকল্পনো 

ভিএসইএ -  র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতন রথযক সুেক্ষো 

এসইএ  -  র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতন 

এসইক্রজ -  স্ট্র্যোযটক্রজক এক্রিভকউরটি গররুি 

এসএইে -  র ৌন ভনিীড়ন 

এসওভি  -   স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত 

ইউএন  -  জোভতসংঘ 

 
 
 

  



এসইএ অভিয োগ রেফোেোযেে এসওভি (২১যে এভিে ২০২২) 
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পহ হেষ্ট ২. গুরুত্বপূণ য পদে  সাংজ্ঞা 
 

অহিদর্াগকা ী29: ভ ভন িেভেত িদ্ধভতযত এসইএ-এে অভিয োগ কযেন। এই বযক্রি হযত িোযেন একজন 

েেণোথী এসইএ সোেিোইিোে বো অনয রকউ ভ ভন অিেোর্রটে ভবষযয় জোযনন। এসইএ ভেযিোটে কেোে জনয 

িভতভহংসোে হোত রথযক অভিয োগকোেীযক সুেক্ষো ভদযত হযব। সোেিোইিোে ও সংভিষ্ট অনয রকোযনো িযক্ষে 

মযর্য মতোননকয থোকযে রকইস ভনযয় কোজ কেোে রক্ষযে সোেিোইিোযেে ইচ্ছোযকই সযব েোচ্চ গুরুত্ব ভদযত 

হযব, ভবযেষ কযে  খন আেও েোেীভেক এবং/অথবো মোনভসক ক্ষভতে ঝুুঁ ভক থোযক। 
 

সাংহিষ্ট সাংিা: অভি ুি বযক্রিযক ভনযয়োগকোেী িভতষ্ঠোন। এরট ইউএন এযজক্রি, আই/এনক্রজও, 

বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোে বো মোনভবক সহোয়তো িদোযনে সোযথ জভড়ত র যকোযনো সংস্থো হযত িোযে। র ৌন 

হয়েোভন ও ভন েোতযনে (এসইএ) অভিয োগ তদে কেো ও  থো থ বযবস্থো গ্রহযণে দোভয়ত্ব এই সংস্থোে। 
 

োন্হবক সিােিাকেী: এই এসওভি-রত এই িদ দ্বোেো েেণোথীযদেযক সুেক্ষো এবং/অথবো সহোয়তো িদোযনে 

সোযথ জভড়ত সকে বযক্রি এবং েভক্ষত জনযগোষ্ঠীে ইনযসনরটি ওয়োকেোে সহ অংেগ্রহণকোেী সংস্থোে সোযথ 

েয ক্রিবদ্ধ অনযোনয বযক্রিযক রবোঝোযনো হযয়যে। এে মোর্যযম ইউএন এযজক্রি, আইএনক্রজও, এনক্রজও ও 

বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোে সহ অনযোনয মোনভবক সহোয়তো সংস্থোে সকে স্ট্োফযক রবোঝোযনো হযয়যে। এসকে 

স্ট্োফযদে অেিয েি হে রবতনিযি স্ট্োফ, রস্বচ্ছোযসবী, কিোকটে, ইনযসনরটি ওয়োকেোে এবং েয ক্রিে র্েণ ও 

সময়কোে ভনভব েযেযষ র যকোযনো মোনভবক সহোয়তো সংস্থোে িযক্ষ র যকোযনো কোযজ ভন ুি র যকোযনো বযক্রি। 
 

বাস্তবােন্কা ী অাংেীো 30: রসবো ও মোনভবক সহোয়তো িদোযন রদযেে মযর্য কো েিম িভেেোেনোকোেী 

এনরটরট বো সংস্থো। এই এসওভিযত রকোযনো বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোযেে স্ট্োফ বো রসই বোস্তবোয়নকোেী 

অংেীদোে কতত েক ভনযয়োগকত ত সকে বযক্রি “মোনভবক সহোয়তোকমী/সহোয়তোকমী” বযে ভবযবভেত হযবন। 
 

আবেযক হ দপাট যাং31: এসইএ-এে ভবরুযদ্ধ জোভতসংযঘে ক্রজযেো টেোযেি নীভত থোকোয় এসইএ ভবষয়ক 

মহোসভেযবে বুযেরটন এবং তদসংভিষ্ট িোভতষ্ঠোভনক নীভত অনুসোযে স্ট্োফ ও অংেীদোেেো সহকমী কতত েক এসইএ-

এে সকে ঘটনো বো সযন্দহ িেভেত ভেযিোরটেং মযোকোভনজযমে মোর্যযম সোযথ সোযথ ভেযিোটে কেযত বোর্য (অভি ুি 

বযক্রি একই সংস্থোে রহোক বো নো রহোক)। সততোে সোযত ভেযিোটে কেযত হযব এবং ভ ভন ভেযিোটে কেযেন তোযক 

আশ্বস্ত কেযত হযব র  সততোে সোযথ ভেযিোটে কেো রকোযনো কমীে ভবরুযদ্ধই রকোযনো িদযক্ষি গ্রহণ কেো হযব 

নো, এমনভক তদযে অভিয োযগে সতযতো িোওয়ো নো রগযেও। িভতরট সংস্থোযক র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতযনে 

অভিয োগকোেীে সুেক্ষো রদওয়োে মযোকোভনজম গযড় তযেযত হযব। তযব রকোযনো স্ট্োফ রজযনশুযন ও 

ইচ্ছোকত তিোযব অনয রকোযনো স্ট্োফ সেযকে ভমথযো ও ভবযদ্বষিেোয়ণ ভেযিোটে কেযে তোে ভবরুযদ্ধ েোক্রস্তমূেক 

িদযক্ষি গ্রহণ কেো হযত িোযে। এযক্ষযে সযব েোচ্চ েোক্রস্ত েোকুভে রথযক অবযোহভত। 
 

সাংিা: এই এসওভিযত “সংস্থো” হে এমন একরট এনরটরট  ো মোনভবক সহোয়তো িদোন কযে। এে অেিয েি হে 

ইউএন এযজক্রি, বোস্তবোয়নকোেী অংেীদোে এবং আেজেোভতক, জোতীয় ও স্থোনীয় রবসেকোভে সংস্থো। 
 

 

 
29 রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, কভমউভনরট ভিভিক অভিয োগ মযোকোভনজযম আেঃএযজক্রি সহয োভগতো, গুরুত্বিূণ ে সংজ্ঞো, 

আইএএসভস, ২০১৬। 

 
30 রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, আইএএসভস, ২০১৬। 
 
31 এসইএ ভবষয়ক মহোসভেযবে বযুেরটন, মহোসভেযবে বুযেরটযনে স্ট্যোন্ডোিে অনু োয়ী ( e) আবেযক এসইএ ভেযিোরটেং, 

ST/SGB/2003/13। 

https://pseataskforce.org/uploads/tools/1490892363.pdf
https://pseataskforce.org/uploads/tools/1490892363.pdf
https://pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf


এসইএ অভিয োগ রেফোেোযেে এসওভি (২১যে এভিে ২০২২) 
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রর্ ন্ িে াহন্ ও হন্র্ যািন্32: র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতন (এসইএ) হে ক্রজভবভি-এে একরট র্েণ,  ো ক্ষভতগ্রস্ত 

মোনুযষে উিে মোনভবক সহোয়তোকমীে ক্ষমতোে অিবযবহোে ভনযদেে কযে। 
 

রর্ ন্ িে াহন্: র ৌন উযেযেয ঝুুঁ ভকিূণ ে অবস্থো, ক্ষমতোহীনতো বো ভবশ্বোযসে অিবযবহোে বো তোে 

রেষ্টো,  োে মযর্য অনযোনয ভবষযয়ে সোযথ েযয়যে অনযযক র ৌন হয়েোভনে মোর্যযম আভথ েক, সোমোক্রজক 

বো েোজননভতকিোযব েোিবোন হওয়ো। 
 

রর্ ন্ হন্র্ যািন্: রজোেিূব েক অথবো অসম িভেভস্থভতযত বো জবেদক্রস্তমূেকিোযব অনভর্কোে 

েোেীভেক সেকে বো এে হয মভক। 
 

রর্ ন্ হন্পীড়ন্33: অনয কোযেো অসযেোষ বো মোনহোভনে কোেণ হযয় দোুঁড়োযত িোযে বযে  ুক্রিসঙ্গতিোযব 

অনুমোন কেো  োয় বো রবোঝো  োয় সহকমীে কেো এমন র যকোযনো অনোকোজ্জিত র ৌন আেেণ, েোেীভেক 

সেযকেে অনুযেোর্, রমৌভখক বো েোেীভেক র ৌন আেেণ, র ৌন আকোে-ইভঙ্গত বো অনয র যকোযনো র্েযণে 

র ৌন আেেণ  খন কোযজ বযোঘোত ঘটোয় অথবো িীভতকে, িভতকূে বো অসযেোষজনক কম েিভেযবে সতরষ্ট 

কযে। 
 

রর্ ন্ হন্পীড়ন্ বন্াে এসইএ34: একজন রবভনভফভেয়োভে বো কভমউভনরট সদযসযে রক্ষযে ঘটনোরটযক বেো 

হয় এসইএ। র ৌন ভনিীড়ন ঘযট স্ট্োফযদে মযর্য র খোযন অনোকোজ্জিত র ৌন আেেণ অথবো ইচ্ছোে ভবরুযদ্ধ 

রমৌভখক বো েোেীভেক র ৌন আেেণ সংভিষ্ট থোযক। এই এসওভি-রত র ৌন ভনিীড়ন অেিয েি নয় তযব সংস্থোে 

অিযেেীণ র ৌন ভনিীড়ন ভেযিোটে কেোে িদ্ধভত এসইএ ভেযিোটে কেোে মতই হযত িোযে। এই দুরট ভবষযয়ে 

িোথ েকয ভনর্ েোেণ কেো জরুভে  োযত সংস্থোে নীভত ও স্ট্োফ িভেক্ষযণ উিয় ভবষযয় ভেযিোটে কেোে িদ্ধভত 

সেযকে সুভনভদেষ্ট ভদক ভনযদেেনো থোযক। 
 

অহিরু্ক্ত বযন্সক্ত35: এই িদরট অভিয োগ দোযয়ে কেোে িে রসই অভিয োযগ এসইএ-এে ঘটনোয় অিেোর্ী 

ভহসোযব রদখোযনো বযক্রিযক ভনযদেে কযে। 
 

সা িাইিা 36: র  বযক্রিে সোযথ এসইএ-এে ঘটনো ঘযটযে বো ভ ভন এসইএ-এে রেষ্টোে সম্মুখীন হযয়যেন। 

এই এসওভি-রত সুেক্ষো ও েোভহদো মূেযোয়যনে উযেযেয রসই বযক্রিযক সোেিোইিোে ভহসোযব র্েো হযয়যে ভ ভন 

তোে সোযথ এসইএ-এে ঘটনো ঘযটযে বযে অভিয োগ কযেন। 
 

 

 

 
32 
এসইএ ভবষযয় মহোসভেযবে বুযেরটন, রসকেন ১, সংজ্ঞো, ST/SGB/2003/13। 

 
33 র ৌন ভনিীড়ন রমোকোযবেোে জনয জোভতসংঘ সভেবোেযয়ে িেোসভনক ভনযদেেনো িদ্ধভতযত র ৌন ভনিীড়ন কোিোে কেো হযয়যে 

ST/AI/379 (২৯যে অযক্টোবে ১৯৯২); মহোসভেযবে বুযেরটন, কতত েিক্ষ কতত েক ববষময, র ৌন ভনিীড়ন সহ অনযোনয ভনিীড়ন এবং 

ভন েোতযন ভনযষর্োজ্ঞো ST/SGB/2008/5 (১১ই রফবররুয়োভে ২০০৮)।   
 
34 রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, কভমউভনরট ভিভিক অভিয োগ মযোকোভনজযম আেঃএযজক্রি সহয োভগতো, গুরুত্বিূণ ে সংজ্ঞো, 

আইএএসভস, ২০১৬। 
 
35 রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, আইএএসভস, ২০১৬। 
 
36 
রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, আইএএসভস, ২০১৬। 

 

https://pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/664/84/IMG/N9266484.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/238/36/PDF/N0823836.pdf?OpenElement
https://pseataskforce.org/uploads/tools/1490892363.pdf
https://pseataskforce.org/uploads/tools/1490892363.pdf
https://pseataskforce.org/uploads/tools/1490892363.pdf
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সা িাইিা  রকন্সন্দ্রক পদ্ধহি37: মোনভবক সহোয়তো সংস্থোগুযেো সক্রিয়িোযব এসইএ িভতযেোর্ ও এযত 

সোড়োদোযন িভতশ্রুভতবদ্ধ এবং এই ভবষয়রট ভনক্রিত কেযত সকে সোড়োদোন িক্রিয়ো এমনিোযব সোজোযনো হয় 

 ো একরট সোেিোইিোে রকক্রিক িদ্ধভতে মোর্যযম ভনর্ েোভেত কম েিক্রিয়োয় আস্থো বতভে কযে, র খোযন সকে 

ভবষয় ও িদ্ধভতযত সোেিোইিোযেে ইচ্ছো, ভনেোিিো ও কেযোণযক অগ্রোভর্কোে রদওয়ো হয়। এ ভবষযয় গতহীত 

সকে িদযক্ষযি সোেিোইিোযেে িেন্দ, ইচ্ছো, অভর্কোে ও ম েোদোে িভত সম্মোযনে িভতফেন থোকযব। 

 
37 রলোবোে স্ট্যোন্ডোিে অিোযেরটং িদ্ধভত, আইএএসভস, ২০১৬। 

https://pseataskforce.org/uploads/tools/1490892363.pdf
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পহ হেষ্ট ৩. জাহিসাংদঘ  র হসদর্ন্ট রকাঅহর্যদন্ দ   কাদে এসইএ-এ  

ঘ ন্া দ্রিু হ দপা য ক া38 
 

এই ভেযিোটে তথয রদওয়োে উযেযেয ভিএসইএ-এে সোভব েক দোভয়যত্ব থোকো জোভতসংযঘে রেভসযিন্ট 

রকোঅভিেযনটযেে সোযথ এবং বোংেোযদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেো ও এসইক্রজ সহ-সিোিভতে 

সোযথ রেয়োে কেো হয়। এযত এসইএ অভিয োযগে এমন তথয থোযক  োে মোর্যযম ভেভিত কেোে মত অিেোর্ী 

বো সোেিোইিোেযক ভনযয় ঘযট  োওয়ো রকোযনো এসইএ-এে ঘটনোে বযোিোযে ভনক্রিত হওয়ো  োয়। এখোযন মযন 

েোখো িযয়োজন র  এই ভেযিোটে  খন কেো হয় তোে আযগ হয়যতো অভিয োগরট  োেোই বো তদে কেো হয়ভন 

এবং ভেযিোটেরট এযসযে হয়যতো রকোযনো তততীয় িক্ষ রথযক। 

 

ভেযিোটে কেো বযক্রিে নোম ও তোে সোযথ 

র োগোয োযগে তথয 
 

এযজক্রি/সংস্থো  

আেভস-এে সোযথ রেয়োে কেো তোভেখ ভবষয়ক তথয তোভেখ: 

 

অহিদর্াগ 

এযজক্রি/সংস্থোে কোযে িথম ভেযিোটে কেোে তোভেখ তোভেখ: 

ঘটনোে তোভেখ তোভেখ: 

 থো থ তদে মযোকোভনজযম অভিয োগ রেফোে 

কেো হযয়যে 

হযো ুঁ/নো 

তোভেখ: 

হযয় থোকযে তদে েেমোন েযয়যে ভক নো হযো ুঁ/নো 

 

সা িাইিা  #১ 

রন্া . আেও সোেিোইিোে থোকযে িযয়োজন অনু োয়ী র োগ করুন। 

 

অহির্ুক্ত #১ 

রন্া . আেও অভি ুি থোকযে িযয়োজন অনু োয়ী র োগ করুন। 

 

 
38 
এই রিটো রসটরট েযয়যে “যদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে কোযে র ৌন হয়েোভন ও ভন েোতযনে ঘটনো সেযকে দ্রতু 

ভেযিোটে কেো”, ভনযদেেনোমূেক রনোট: রদযেে সবযেযয় ভসভনয়ে জোভতসংঘ কম েকতেোে সোযথ জোভতসংযঘে স্ট্োফ ও সংভিষ্ট কমীযদে 

সোযথ সেকে ুি র ৌন হয়েোভন এবং/অথবো ভন েোতযনে অভিয োযগে বযোিোযে তথয রেয়োে কেোে ভবষযয় জোভতসংযঘে সকে 

এনরটরটে িযয়োজনীয় ভবষয়োবেী ও িদ্ধভত, ২৬যে নযিম্বে ২০২১ – এে িভেভেষ্ট অংযে। 

ভেঙ্গ নোেী / িুরুষ / অনয / জোনো রনই 

বয়যসে রশ্রভণ িোপ্তবয়স্ক / ১৮ বেযেে কম বয়সী ভেশু / জোনো রনই 

অভিয োযগে র্েণ  

সোেিোইিোেযক সহোয়তো রদওয়ো হযয়যে হযো ুঁ/নো 

সহোয়তোে সংভক্ষপ্ত ভববেণ (রমভিযকে, আইভন, 

সুেক্ষো বযবস্থো ইতযোভদ) 

 

ভেঙ্গ  

অভি ুযিে সোর্োেণ রশ্রভণ (আেজেোভতক স্ট্োফ, 

আেজেোভতক কনসোেটযোন্ট, রদভে স্ট্োফ, রদভে 

কনসোেটযোন্ট, কিোকটে ইতযোভদ) 

 



এসইএ অভিয োগ রেফোেোযেে এসওভি (২১যে এভিে ২০২২) 
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এই অহিদর্াগ সাংহিষ্ট গৃিীি রকাদন্া  পেদক্ষপ বা আ হস-এ  িস্তদক্ষপ প্রদোজন্ এেন্ রকাদন্া 

হবষে: 

 

সাংবােোধযদে প্রিাহ ি িওো  সম্ভাবন্া আদে হক ন্া (িযাাঁ / ন্া) 

 
 
 

েন্তবয: 
 
 

েন্তবয: 
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