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‘পাবহলশ ডিায়াট ইউ ফান্ড’ িরচ্ছ িিায়িা িিহবল এবাং স্বচ্ছিাি জিয হব্বববযাপ  প্রাািাহযাাি  ২০০৮ িারল াাত্রা 

শুরুি িম্য়, আম্িা এম্ি এ  হব্বব  ল্পিা  রিহিলাম্ ডাখারি িিায়িা ও উন্নয়ি-িাংক্রান্ত িযয স্বচ্ছ, সহজলযয ও 

 াা য ি হিদ্ধান্ত গ্রিণ, জিিাধািরণি োয়বদ্ধিা এবাং ি ল িাগহির ি স্থায়  পহিবিযরিি জিয বযবহৃি িরব  

পাবহলশ ডিায়াট ইউ ফান্ড এই প্রহিরবেি তিহিি িরা া্ত ব বযন্সত বরেি  ারি  ৃিজ্ঞ  আম্িা বাাংলারেরশি ম্ািহব  

িিায়িা  াা যক্ররম্ া্ত ব ডিই িব  ম্ীরেি ধিযবাে জািারি াাই াািা এই প্র রল্পি জিয জহিপ এবাং িাক্ষাৎ ারি 

অাংশ হিরি িম্য় হেরয়রিি  হবরশষি ধিযবাে জািাই আম্ারেি গরবষণা অাংশ োিরেি, গ্রাউন্ড টররুয 

িহলউশিির   

ডলখ   

ডিিহি ল্ইি, ম্ািহব  প্র ল্প পহিাাল , পাবহলশ ডিায়াট ইউ ফান্ড 

গযাহি ডফাস্টাি, হিইও, পাবহলশ ডিায়াট ইউ ফান্ড 

 

িিায়  গরবষণা   

রুবা ইশা , গ্রাউন্ড টররুয িহলউশিি 

ম্যাক্স হিলাি য, গ্রাউন্ড টররুয িহলউশিি 

 

পা যারলাািা াি   

শািািা িায়াি, স্বতন্ত্র ম্ািহব  হবরশষজ্ঞ, বাাংলারেশ 

প্র রল্পি অাংশ োি  

 

গ্রাউন্ড টররুয িহলউশিি (ন্সজটটএি) এ টট আন্তজযাহি  

ডবিি াহি িাংস্থা াা িাং টগ্রস্ত জিরগাষ্ঠীর  ম্ািহব  

িিায়িাি রূপরিখা প্রণয়ি ও বাস্তবায়রি িিায়িা  রি  

ন্সজটটএি ম্াঠ-পা যারয়ি  ম্ী ও স্থাি য় অাংশ োি িাংস্থাি েৃটিযহার  গ্রিণ  রি ম্ািহব  িটরট হিপহিি 

জিরগাষ্ঠীি হবহযন্ন ম্িাম্রিি িরা িম্ন্বরয়ি ডািা  রি  ন্সজটটএি িম্পর য আিও জািরি হি   রুি-

Https://groundtruthsolutions.org/  

 

ডেরযলপরম্ন্ট ইহিহশরয়টটযি ( হেআই) এ টট স্বিন্ত্র 

আন্তজযাহি  উন্নয়ি িাংস্থা াা োহিদ্র্য হ্রাি এবাং ডট িই 

উন্নয়রিি াাহল া হিরিরব বযবহৃি হবহযন্ন িরযযি যূহম্ াি 

উপি আরলা পাি  রি  হেআই িম্পর য আিও জািরি 

িরল হি   রুি  https://devinit.org/  

 

অি্োি প্রোি াি    

 

 

এই গরবষণা ম্ যটটরি অয যায়ি  রিরি ডিোিলযান্ডরিি 

পিিাষ্ট্র ম্ন্ত্রণালয়  
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প্র রল্পি িািিাংরক্ষপ 

২০১৬ িারলি ডম্ ম্ারি হব্বব ম্ািহব  িরেলরিি ম্ধয হেরয় ‘গ্রযান্ড বারগ যইি’
1

-এি িূািা ঘরট  ম্ািহব  অয যায়রিি 

ডক্ষরত্র হবিাজম্াি গযাপ বা বযবধাি ডঘাাারিাি লরক্ষয িয়টট ম্ূল ডক্ষরত্র
2

 এ গুচ্ছ প্রহিশ্রুহি বাস্তবায়রিি অা  াি 

হিরয় এি াাত্রা শুরু িরয়হিল  স্বচ্ছিাি ডক্ষরত্র, একটি ‘ট্রান্সপারেন্সন্স ওয়াককস্ট্রিম’ যা োা িি াি ডাৌযযারব আহ্বাি 

 রিহিল এবাং হব্বববযাাং  ম্ািহব  িিহবরলি আিও িম্রয়াপরাাগ  এবাং উচ্চম্ারিি ডেটা বা িযয প্র ারশি 

প্রহিশ্রুহি বাস্তবায়রি স্বাক্ষি াি রেি (  যারব এটট বিাে ও বযবিাি  িা িয়) আন্তজযাহি  এইে ট্রান্সপারিন্সন্স 

ইহিহশরয়টটয (আইএটটআই) স্টযান্ডােযর  (প্রহিশ্রুহি ১.১; িম্য়ি ম্া ডম্ ২০১৮)
3

 িিায়িা প্রোি  রিরি  এই তথ্য 

হরত হরে স্ট্রেরেষণ, কায কক্রম, সংস্থা, পস্ট্রেরেশ ও পস্ট্রেস্ট্রস্থস্ট্রতে স্ট্রেস্ট্রিন্নতা শনাক্ত কোে ক্ষমতাসহ উপযকু্ত মারনে  

স্বাক্ষি াি িা িারেি  াা যক্রম্ ও হিদ্ধান্ত গ্রিরণি ডক্ষরত্র প্রাপ্ত িরযযি বযবিাি, হেন্সজটাল প্ল্যাটফরম্ যি উন্নহি, 

অাংশ োিরেি িযয প্র াশ ও প্ররবশগম্য  িাি প্রহিশ্রুহি বযত ব  রি  

বক্স ১   আন্তজযাহি  এইে ট্রান্সপারিন্সন্স ইহিহশরয়টটয (আইএটটআই)   ? 

স্টযান্ডােয বা ম্াি িরলা হিয়ম্ ও হিরেযহশ াি এ টট ডিট াা ম্ািিম্পন্ন উন্নয়ি ও ম্ািহব  িযয (ডেটা) প্র াশ  রি  

িাংস্থাগুরলা িারেি অয য (রাম্ি প্র রল্পি বারজট, িিহবল বিাে) এবাং  াা যক্রম্  (রাম্ি প্র রল্পি অবস্থাি, প্র রল্পি 

ফলাফল, ম্ূলযায়ি) িম্পহ যি িযয প্র াশ  রি  এক্সএম্এল
4

 ফিম্যারট িযয-িিবিাি  িা িয়  আইএটটআই 

স্টযান্ডারেয প্র াহশি িাংস্থাগুরলাি এ টট পহিিি ডাখারি িি াি, জাস্ট্রতসংঘিুক্ত করয়কটি এরজন্সন্স এবাং 

এিন্সজওিম্িূ িরয়রি   

এি  াা যক্ররম্ি প্রযম্ পা যারয় (২০১৭-২০১৮) ট্রান্সপারিন্সন্স ওয়া যহিম্ মানস্ট্রেক তথ্য প্রকারশে ক্ষক্ষরে আইএটিআই 

মান উন্নত করে এেং তারেে মানস্ট্রেক তথ্য প্রকারশে ক্ষক্ষরে স্বাক্ষেকােীরেে সহায়তাে মাধ্যরম তরথ্যে প্রাপযতা 

োড়ারত িযয প্র ারশি প্রহিশ্রুহি পালরি  (প্রহিশ্রুহি ১ ১) েৃটি হিবদ্ধ  রি  স্বচ্ছ মানস্ট্রেক তরথ্যে পূণ ক সম্ভােনারক 

উনু্মক্ত কোে জনয, এটি ক্ষকেল প্রকাস্ট্রশত হরে না, একইসরে প্রমাণস্ট্রিস্ট্রিক উরেযাগগুরলা অেস্ট্রহত কেরত এেং 

সঙ্করিে সময় সীমােদ্ধ সম্পে েক্ষতাে সরে েোদ্দ কেরত সন্সক্রয়িারে তথ্য েযেহারেে উপে গুেত্বারোপ কো হয়। 

অতএে, আস্ট্রথ্ কক প্রোহ এেং অনযানয তথ্য পুরোপুস্ট্রে অনুসেণ কোে জনয সোসস্ট্রে মানস্ট্রেক কম ককারে যুক্ত 

েযন্সক্তরেে অন্তিুকক্ত কেরত অংশীোরেে পস্ট্রেসেরক আেও প্রশস্ত কেরত হরে।  

এই কােরণ গ্র্যান্ড োেরগইন ট্রান্সপারেন্সন্স ওয়াককস্ট্রিম ক্ষনোেলযান্ডরসে পেোষ্ট্র মন্ত্রণালরয় অথ্ কায়রন, পােস্ট্রলশ ক্ষহায়াি 

ইউ ফান্ড ও গ্র্াউন্ড িরুথ্ সস্ট্রলউশান েীঘ কাস্ট্রয়ত মানস্ট্রেক সাড়াপ্রোন কাঠারমায় মাঠ পয কারয় কম কেত তথ্য 

েযেহােকােীরেে ক্ষকান ধ্েরনে তরথ্যে প্ররয়াজন এেং এে চ্যারলঞ্জগুরলা স্ট্রনরয় গরেষণা পস্ট্রেচ্ালনা কেরত আগ্র্হী 

হয়।  

 

                                                             

1 সমস্ত স্বাক্ষেকােীে নামসহ গ্র্যান্ড োেরগইন সম্পরকক আেও তরথ্যে জনয ক্ষেখুন- 

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain 

2

 গ্র্যান্ড োরগ কইন-এ ক্ষমাি ৬১ জন স্বাক্ষেকােী (২৪টি সেসয ক্ষেশ, ২১টি এনন্সজও, ১২টি জাস্ট্রতসংরঘে এরজন্সন্স, েুটি ক্ষেডক্রস 

আরদালন এেং েুটি আন্তঃসেকাস্ট্রে সংস্থা) েরয়রে। গ্র্যান্ড োরগ কইন মূলত ১০টি মূল স্ট্রেষরয়ে স্ট্রিস্ট্রিরত গটঠত, তরে সূচ্না ক্ষথ্রকই 

এটি নয়টি মূল স্ট্রেষয় এেং একটি ক্রস-কাটিং প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতরত পস্ট্রেণত হরয়রে। 

3

 গরেষণা েরলে পক্ষ ক্ষথ্রক যখন আইএটিআই সম্পরকক কথ্া েলা হরে তখন এে মরধ্য আইএটিআই স্ট্যান্ডাডক, আইএটিআই 

ক্ষথ্রক প্রাপ্ত প্রকৃত তথ্য এেং ক্ষযসে প্ল্যািফেম আইএটিআই-এে তথ্য (ক্ষযমন, স্ট্রড-ক্ষপািকাল) েযেহাে করে তা অন্তিুকক্ত থ্াকরে। 

আইএটিআই স্ট্যান্ডাডক সম্পরকক আেও তরথ্যে জনয ক্ষেখুন-https://iatistandard.org/en/ 

4

 XML হরলা-এক্সরিনস্ট্রসেল মাককআপ লযােুরয়জ, এিা ডকুরমন্টস ও ক্ষডিাে মরতা বেস্ট্রশষ্ট্যযুক্ত তরথ্যে জনয একটি ক্ষিক্সি -ক্ষেজড 

ফেরমি। 
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বক্স ২  গ্র্যান্ড বারগেইন ট্রান্সপাগরন্সন্স ওযার্কস্ট্রিম-এর প্রহিশ্রুহিিম্ূি  

১ . ইস্তাু্রলি হব্বব ম্ািহব  িরেলরিি েব্িরিি ম্রধয ম্ািহব  িিহবরলি উপি িম্রয়াহাি, স্বচ্ছ, সমস্ট্রিত ও উনু্মক্ত 

উচ্চম্ারিি িযয প্র াশ  িা  আম্িা এ টট িাধািণ ম্ারিি ডক্ষরত্র আইএটটআইর  হযহর হিরিরব হবরবািা  িরি 

পাহি  

২. াযাায িযয হবরেষণ  রি, হবহযন্ন  াা যক্ররম্ি তবহশিয বযাখযা  িা, িাংস্থা, পহিরবশ এবাং পহিহস্থহি (রাম্ি  

ি্িক্ষা, িাংঘািম্য়-অঞ্চল) িুরল ধিরি িযয বযবিাি  িা  

৩. হেন্সজটাল প্ল্যাটফিম্র  উন্নি িণ এবাং  হম্উহিটট িেিযরেি ম্ািিেি উন্্মত ব িযয বযবিারি িিায়িা  

 . উন্্মত ব িযয প্িরুদ্ধাি ও হবরেষরণি জিয োিা এবাং িাড়াপ্রোি াি রেি জবাবহেহি; 

খ. িরব যারম্ িম্ভাবয িরযযি হযহররি হিদ্ধান্ত গ্রিরণি ডক্ষরত্র উন্নহি িাধি; 

গ. হ িু প্রহিরবেরিি জিয োিারেি এ টট িাধািণ ম্ািিম্পন্ন িযয গ্রিরণ িেি  িারিা াারি িম্রয়ি িরা িরা 

 ারজি াাপ  রম্; এবাং  

ঘ. াূড়ান্ত িাড়াপ্রোি াি রেি এবাং ডাখারি িম্ভব, ক্ষহিগ্রস্ত ম্াি্ষরেি ডলিরেি-ডাইরি োিারেি িিহবরলি িন্ধাি 

জািারিা  

৪. িযয-উপার িিজপ্রাহপ্ত ও প্র ারশি জিয িম্স্ত অাংশ োিরেি িক্ষম্িা বনৃ্সদ্ধরি িিায়িা  

 

 

গরবষণা পদ্ধহি 

গরবষ  েলটট ে্টট ড ি স্টাহে ডেরশ ডেস্ক, অিলাইি জহিপ এবাং ম্ূল িযয প্রোি াি রেি িাক্ষাৎ াি 

 (র আইআই)-এি িাংহম্শ্ররণ গরবষণা ম্ যটট পহিাালিা  রিরি  হবহযন্ন ম্ািেরেি হযহররি বাাংলারেশ অিযিম্ 

াূড়ান্ত ডেশ হিরিরব হিব যাহাি িরয়হিল (গরবষণা পদ্ধহি ডেখি্
5

)  েলটট গরবষণা ম্ যটট এহগরয় ডিওয়াি ডক্ষরত্র এম্ি 

এ টট পয অরন্বষরণি ডািা  রিরি এবাং িাি ফলাফলগুরলা এম্িযারব উপস্থাপি  রিরি াা বাাংলারেরশ 

আশ্রয়গ্রিণ াি রেি ম্্খ ডযর  ডশািা বত বরবযি িরা িাম্ঞ্জিযপণূ য  ডাম্ি, ডা ড ারিা যুল, উোিিণস্বরূপ হিহেযি 

প্ল্যাটফম্ য বা উরেযারগি ডক্ষরত্র, এই ব্ঝটট ম্াযায় ডিরখ বযাখযাি ডািা  িা িরয়রি  

জহিপ (৭৮ জি িযযপ্রোি াি ) এবাং ড আইআই (৩৪ জি অাংশগ্রিণ াি ) িািা বাাংলারেরশ ৫৪টটিও ডবহশ 

িাংস্থাি িরযয প্ররবশ, িাংিক্ষণ, যাগ  রি ডিওয়াি এবাং িযয বযবিারিি ডক্ষরত্র হবহযন্ন ধিরিি যূহম্ া ও াহিরত্রি 

িাংস্থায় ম্ািহব  িাড়াপ্রোি াি রেি াযারলঞ্জগুরলা িম্পর য িযয প্রোি  রিরি (এটা স্ব  াি  রি ডিওয়া যারলা 

ডা , িম্্িাি আ াি ডিাট িওয়ায় ফরল স্বিন্ত্র অি্িন্ধারিি পহিিাংখযািগি িাৎপা য িম্পহ যি  রয় টট াযারলরঞ্জি 

িে্খ ি িরি িয়)  পদ্ধহিরি
6

 িাংস্থাি ধিি অি্াায়  জহিপ এবাং ড আইআই উরিোিারেি িাংখযা যাগ  িা িয়  

এই গরবষণাটট জাি য় ও স্থাি য় অাংশগ্রিণ াি রেি গুরুত্ব ডেওয়া িরয়রি
7

, তরে এরত সেকারেে স্ট্রেস্ট্রিন্ন ম্ন্ত্র , 

জাহিিাংঘযুত ব এরজন্সন্স, ডিক্টি িম্ন্বয় াি , আন্তজযাহি  এিন্সজও
8

 এবাং োিা হম্শি অহফিগুরলাি িাক্ষাৎ াি 

অন্তযুযত ব  িা িরয়রি  

                                                             
5

 পােস্ট্রলশ ক্ষহায়াি ইউ ফান্ড মানস্ট্রেক তথ্য স্বচ্ছিাি জিয ডেখ্ি  https://www.publishwhatyoufund.org/projects/humanitarian-
transporses/ 

6

 প্রাগুক্ত  
7

 গরবষণা েলটট এ টট ডেরশ ডবশ  রয় টট অঞ্চরল  ম্ যিি এিন্সজওর  জাি য় এিন্সজও হিরিরব িাংজ্ঞাহয়ি  রিরি এবাং স্থাি য় 

এিন্সজওগুহল এ টট ডেরশি ম্রধয এ টট অঞ্চরল িন্সক্রয় হিরিরব  াজ  রি  

8

 গরবষণা েল ডা ি ল এিন্সজও এ াহধ  ডেরশ  াজ  রি ডিগুরলার  আন্তজযাহি  এিন্সজও  (আইএিন্সজও) হিরিরব িাংজ্ঞাহয়ি 

 রিরি  
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হিি য় অধযায়  

ফলাফল এবাং উপিাংিাি 
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প্রহিরবেরিি উরেশয 

এই গরেষণা সংস্ট্রক্ষপ্তসারে োংলারেরশ মানস্ট্রেক কম ককারে সন্সক্রয় েযন্সক্তরেে তরথ্যে প্ররয়াজনীয়তা এেং এই তরথ্য 

প্ররেশ ও েযেহারে তাো ক্ষয চ্যারলরঞ্জে মুরখামুস্ট্রখ হরচ্ছ তা অনুসন্ধান কো হরয়রে। এটি অনলাইন জস্ট্রেরপে মাধ্যরম 

সংগৃহীত তথ্য-উপারিে উপে স্ট্রিস্ট্রি করে এেং ক্ষসরেমরেে ২০১৯-এ কক্সোজাে ক্ষজলায় মাঠ-পস্ট্রেেশ কনকারল গৃহীত 

সাক্ষাৎকারেে স্ট্রিস্ট্রিরত বতস্ট্রে কো হরয়রে। 

এই িাংহক্ষপ্তিারি াািটট িহ্িহেযি হবষরয়ি উপি আরলা পাি  িা িরয়রি  ১. আন্তজযাহি  এইে ট্রান্সপারিন্সন্স 

ইহিহশরয়টটয  (আইএটটআই) স্টযান্ডােয এবাং হিউম্যাহিরটহিয়াি অযারফয়াি য ফাইিযান্সন্সয়াল ট্রযাহ াং িাহযযি 

 (ইউএিওাএএফটটএি) িম্ন্বরয়ি জিয জাহিিাংরঘি অহফি বযবিাি  রি িিহবরলি িযয প্র াশ; ২. তথ্য িাংগ্রি, 

হবরেষণ ও বযবিাি; ৩. তথ্য েযেহাে এেং হেন্সজটাল প্ল্যাটফরম্ যি িরা িম্পহ যি াযারলঞ্জ; এেং ৪. িযয বযবিারিি 

ক্ষম্িা   

এই ডক্ষত্রগুরলারি আরলা পাি  িাি জিয, গরবষণা েলর  প্রযরম্ ব্রঝ হিরি িয় হবহযন্ন অাংশ োিরেি 

িাড়াপ্রোরিি ডক্ষরত্র    যূহম্ া পালি  িা উহাি, প্রস্ট্রতস্ট্রেন িারেি    ধিরিি বাস্তবায়িরাাগয,  ম্ যিহূািাংক্রান্ত ও 

আহয য  হিদ্ধান্ত হিরি িয়,    ধিরিি িযয এবাং পিবিী ারল িযয িাম্গ্র গুরলা
9

 এই হিদ্ধান্ত গ্রিণ  িাি জিয 

িারেি প্ররয়াজি িয়  এই হিরিরব, এই িাংহক্ষপ্তিারি অয যায়ি, িম্ন্বয়, তথ্য পহিাালিা ও ডিিৃত্ব, িযয পহিাালিাি 

 াা যাহে, হেন্সজটাল প্ল্যাটফম্ যগুরলা িম্পর য িরািিিা ও বযবিাি এবাং এইগুরলা   যারব এই ম্ািিম্পন্ন িযয তিহি, 

বযবিাি ও যাগ  িাি ম্াধযরম্ ডাৌযযারব ডিাহিাা িাড়াপ্রোি  াা যক্রম্র  প্রযাহবি  িরি , ডিিব হবষয় অন্তযুযত ব 

 িা িরয়রি  

এই গরেষণা সংস্ট্রক্ষপ্তসাে েুইটি ক্ষেরশে ক্ষকস স্ট্াস্ট্রড স্ট্রনরয় কো জাতীয় প্রস্ট্রতরেেরনে একটি, অপে প্রস্ট্রতরেেনটি 

ইোরকে উপে আরলাকপাত করে বতস্ট্রে। এই প্রকরেে স্ট্রেসরতৃত গরেষণাে অংশ স্ট্রহরসরে, োংলারেশ ক্ষথ্রক প্রাপ্ত 

তরথ্যে আরলারক ইোক ও বেস্ট্রিক অংশীোেরেে সরে একন্সেত হরয় েীঘ ক সংকরি মানস্ট্রেক তথ্য স্বচ্ছতা অরিষণ 

করে চ্ােটি প্রস্ট্রতরেেন বতস্ট্রে কো হরয়রে। এই চ্ােটি প্রস্ট্রতরেেন স্ট্রেিেযাপী পাঠকরেে লক্ষ করে এেং গ্র্যান্ড োরগ কইন 

ট্রান্সপারেন্সন্স ওয়াককস্ট্রিরমে প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতে স্ট্রিস্ট্রিরত বতস্ট্রে কো হরয়রে। প্রস্ট্রতরেেনগুরলা হরচ্ছ: 

১. গরবষণা িাংহক্ষপ্তিাি ১  ম্ািহব  িিহবলিাংক্রান্ত িযয প্র াশিা  Research brief 1: publication of 

humanitarian funding data 

২. গরবষণা িাংহক্ষপ্তিাি ২  িযয িাংগ্রি, হবরেষণ এবাং ে ঘ যাহয়ি ম্ািহব  িাং রট বযবিাি Research brief 

2: data collection, analysis and use in protracted humanitarian crises 

৩. গরবষণা িাংহক্ষপ্তিাি ৩  হেন্সজটাল প্ল্যাটফম্ যগুরলাি িরা িম্পহ যি, বযবিাি, াযারলঞ্জ এবাং ি্রাাগিম্ূি 

Research brief 3: the use, challenges and opportunities associated with digital platforms 

৪. গরবষণা িাংহক্ষপ্তিাি ৪  ে ঘ যাহয়ি ম্ািহব  িাং রট িযয বযবিারিি ক্ষম্িা 

Research brief 4: data use capacity in protracted humanitarian crises 

 

ড ি বাাংলারেশ? 

হবহযন্ন ধিরিি প্রা ৃহি  ও ম্ািহব  িটরটি ডক্ষরত্র বাাংলারেশ ড ারিা অরািা ডেশ িয়  বিরিি পি বিি ধরি, 

এটট বিযা, ঘূহণ যঝড় এবাং বড় আ ারি বাস্তুাুযি িণিি প্রা ৃহি  এবাং ম্ািবিিৃ-উযয় িাং রটি ড ন্দ্রস্থরল িরয়রি  

িাম্প্রহি  ারল, প্রহিরবশ  হম্য়ািম্ারিি উরি িাখাইি িারজয িাংঘারিি  ািরণ ি ম্ান্ত ডপহিরয় ডিাহিাা জিগণর  

বাাংলারেরশি াট্টগ্রাম্ অঞ্চরল বযাপ  বাস্তুাুযি  িা িরয়রি  হম্য়ািম্ারিি এই িহিাংিিা ২০১৭ িারলি আগস্ট 
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 এই তথ্যগুরলা োংলারেরশ আশ্রয়গ্র্হণকােী ক্ষস্ট্রতগ্র্স্ত জনরগাষ্ঠীে কাে ক্ষথ্রক সংগ্র্হ কো কা াঁচ্া, অসংগটঠত তথ্য। এসে তথ্য 

প্রন্সক্রয়াজাত ও কাঠারমাগত কো এেং এই সংকরিে পস্ট্রেরপ্রস্ট্রক্ষরত উপস্থাপন কো েেকাে। এই তথ্রয স্ট্রেরেষরণে মাধ্যরম 

প্ররয়াজনীয় এেং েযেহােরযাগয তরথ্য রূপান্তে কো েেকাে যা স্ট্রেস্ট্রিন্ন জরনে মতামরতে মরধ্য থ্াকা অন্তেৃকটষ্ট্ে প্রকাশ ঘিারে।  

https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-1.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-1.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-2.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-2.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-3-1.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-4.pdf
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ম্ারিি পি ডযর  প্রায় ৭,৫০,০০০
10 ডিাহিাা জিরগাষ্ঠীর   ক্সবাজাি ডজলাি হবহযন্ন শিণাযী হশহবরি আশ্রয় গ্রিরণ 

বাধয  রিরি, স্থাি য় জিরগাষ্ঠীি িম্পে, পহিরষবা ও পহিরবরশি উপি বযাপ  াাপ ডফরলরি   ক্সবাজাি ডজলায় 

আগি ডবহশিযাগ ডিাহিাা শিণাযী  ্িুপালাং ও িয়াপাড়ায় ইরিাম্রধয প্রহিটষ্ঠি শিণাযী হশহবিগুরলারি আশ্রয় 

গ্রিণ  রিরি  জাহিিাংরঘি শিণাযী-হবষয়  িাই  হম্শিাি (ইউএিএইাহিআি) এি ম্রি, িাম্প্রহি  এই গণ-

বাস্তুাুযি ম্াি্রষি এই ডেউ ডজলাি ডম্াট শিণাযী িাংখযা ৮৬০৩৫৬-এ
11

 উন্ন ি  রিরি   ক্সবাজাি বরাাপিাগরিি 

অহিিহন্ন রট িওয়াি  ািরণ এই িাং ট আিও ি ব্র িরয় উরঠরি  এম্হিরিই এই স্থািটট বাাংলারেরশি অিযিম্ 

ঘূহণ যঝড়প্রবণ অঞ্চল, িাই বিযা এবাং যূহম্ধরিি পি্িাবৃহর হশহবিগুরলারি বাস্তুাুযি বযন্সত বরেি জিয িিুি িম্িযা িৃটি 

 রিরি   

এই িটরটি প্রহি ম্ািহব  িাড়া প্রোি এখি পা যন্ত প্রধািি শিণাযী হশহবরি বিবাি াি  ডিাহিাা জিরগাষ্ঠীি 

প্ররয়াজি য় াাহিো ডম্টারিাি  ারজ ম্রিাহিরবশ  রিরি  স্থাি য় হবহযন্ন িাংস্থা এবাং বাাংলারেশ িি াি প্রযম্ 

িাড়াপ্রোি  রিরি, হ ন্তু িাং রটি হিি বিি পরি এখি জাহিিাংরঘি ডিিৃরত্ব এবাং বিু আন্তজযাহি  এিন্সজওি 

িিায়িায় এ টট বৃিি আন্তজযাহি  ডগাষ্ঠী িম্পৃত ব িরয়রি  ডিাহিাা জিরগাষ্ঠীি িাৎক্ষহণ  প্ররয়াজিগুরলা 

ডবহশিযাগ ডক্ষরত্রই পূিণ  িা িরয়রি, িাং রটি ে ঘ যাহয়ি প্র ৃহিি  ািরণ এখি ম্াঝাহি এবাং ে ঘ যরম্য়াে   াা যক্রম্ 

গ্রিণ  িা েি াি  ডিাহিাা িটরটি জিয ২০২০ িারলি ডাৌয িাড়াপ্রোি াি রেি পহি ল্পিা অিি্ারি, 

৮৫৫,০০০ ডিাহিাা শিণাযীি াাহিো ডম্টারি USD$৮৭৭ হম্হলয়ি েলাি প্ররয়াজি
12

  খােয ি্িক্ষা, পাস্ট্রন, 

িযাহিরটশি এবাং িাইন্সজি (ওয়াশ) এবাং আশ্রয় খারি িব যাহধ  িিহবল প্ররয়াজি বরল হাহিি  িা িরয়রি   

এই স্ট্রহরসরে, োংলারেরশ গরেষণা েরলে একটি অরপক্ষাকৃত স্ট্রস্থস্ট্রতশীল শেণাথ্ী জনরগাষ্ঠীে সংকি অনুসন্ধারনে 

সুরযাগ ঘরি যা প্রায়শই প্রাকৃস্ট্রতক েুরয কারগ আক্রান্ত হয় এেং যা এই সংকিরক একটি েীঘ কস্থায়ী রূপ স্ট্রেরয়রে। এিা 

গরেষণা েলরক তরথ্যে স্ট্রেক স্ট্রেরয় একাস্ট্রধ্ক প্ররয়াজন অরিষণ কোে সুরযাগ করে স্ট্রেরয়রে, একইসরে তা মাঠপয কারয় 

কম কেত মানস্ট্রেক সংস্থাগুরলাে স্ট্রেস্ট্রিন্ন তরথ্য প্ররেশ এেং তথ্য েযেহারেে ক্ষক্ষরে তারেে চ্যারলঞ্জ ও সুপাস্ট্রেশগুরলা 

েুঝরত সহায়তা করেরে।  

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 UNHCR Data Portal: refugee response in Bangladesh. Accessed online (27/07/2020): 

https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees 

11  Ibid 

12 Joint Response Plan for the Rohingya Crisis (2020). Accessed online: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/jrp_2020_final_in-design_280220.2mb_0.pdf 
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অি্িন্ধাি  

অি্িন্ধাি ১  "সমন্বযর্ারীগের" এর্ীভূত তথ্য প্রগযাজন, "বাস্তবাযনর্ারীগের" জনয আরও স্ট্রবনযস্ত 

প্রন্সিযাজাত তথ্য প্রগযাজন। 

গরেষণায় ক্ষেখা ক্ষগরে ক্ষয, কক্সোজারে মাঠপয কারয় কম কেত েযন্সক্তরেে ক্ষমািা োরগ েুইিারগ িাগ কো ক্ষযরত পারে। 

“সমিয়কােী’’ মূলত সেকাস্ট্রে কম ককতকা এেং ক্ষেস্ট্রশয় সমিয় গরুরপে সেসয, আে ‘‘োস্তোয়নকােী’’ হরলন স্থানীয় 

পয কারয়ে কমী, যাো ক্ষোস্ট্রহো জনরগাষ্ঠীরক সোসস্ট্রে সহায়তা প্রোন করেন, যস্ট্রেও গরেষণা েলটি করয়কটি সংস্থাে 

সন্ধান পায় যাো উিয় স্ট্রেিারগই খাপ ক্ষখরত পারে। 

 

সমিয়কােী 

 ক্ষক: সেকাে ও সমিয় গরুপ (ক্ষযমন-ক্লাস্ট্াে, োতা, জাস্ট্রতসংরঘে স্ট্রেস্ট্রিন্ন এরজন্সন্স) 

 িূস্ট্রমকা: ম্ািহব -হবষয়   ম্ য িযা, ডিক্টি িম্ন্বয় াি , ডপ্রাগ্রাম্/পহলহি/অযােরযার হি 

অহফিাি, ম্ন্ত্রণালরয়ি প্রহিহিহধ, িযয বযবস্থাপিা  ম্ য িযা (আইএম্ও) 

 ক্ষফাকাস: তোেস্ট্রক, নীস্ট্রত, মূলযায়ন এেং সম্পােনকােী/তহস্ট্রেল প্রোনকােী  

 প্ররয়াজনীয় তথ্য: সাড়াপ্রোরনে মাো, কমীরেে স্ট্রেস্ট্রিন্নতা, অথ্ কায়ন 

োস্তোয়নকােী 

 ক্ষক: স্থানীয় ও জাতীয় এনন্সজও, আইএনন্সজও এেং প্রায়শই জাস্ট্রতসংরঘে স্ট্রেস্ট্রিন্ন এরজন্সন্স 

(ঝুাঁ স্ট্রকপণূ ক জনরগাষ্ঠীরত সোসস্ট্রে পস্ট্রেরষো সেেোহ কোে সময় সাড়াপ্রোনকােীরেে 

সমিয়ক স্ট্রহরসরে কাজ করে) 

 িূস্ট্রমকা: ম্াঠ  ম্ য িযা ,  যাম্প বযবস্থাপ , িযয বযবস্থাপিা  ম্ য িযা (আইএম্ও) 

 ক্ষফাকাস: পস্ট্রেকেনা, কায কক্রম োস্তোয়রনে জনয তহস্ট্রেরলে উৎস সন্ধান  

 প্ররয়াজনীয় তথ্য: পস্ট্রেচ্ালনাে তথ্য (সেুক্ষা ও প্ররেশগমযতাে তথ্য, ৩/৪ ডস্ট্রিউ তথ্য 

ইতযাস্ট্রে), মূলযায়ন ও অংশীোেরেে তথ্য  

হাত্র ১   সিম্ন্বয় াি স বিাম্ সবাস্তবায়ি াি স 

ডিাহিাা িাড়াপ্রোি াি রেি ম্রধয অিাংখয ফিম্যারট ( রাম্ি  েযাশরবােয, প্রস্ট্রতরেেন, ম্ূলযায়ি ইিযাহে) প্রাুি 

পহিম্ারণ িযয পাওয়া াায়, িরব এই সিম্ন্বয় াি স এবাং সপ্ররয়াগ াি স ড াি িযযটটর  প্রাধািয হেরচ্ছ িা ডবাঝা 

গুরুত্বপণূ য  ডিই হিরিরব, হবহযন্ন ধিরিি ডস্ট রিাল্ডাি বা অাংশ োিিা প্রায়শই    িযয বযবিাি  রি এেং 

অনুসন্ধানকারল মাঠকমীো চ্যারলরঞ্জে সম্মুখীন হওয়াে আরগ কী ধ্েরনে তরথ্যে প্ররয়াজনীয়তাে কথ্া েরল তা জািা 

েি াি  গরবষণায় ডেখা ডগরি ডা, িিািহি ম্াঠপা যারয় কম কেত েযন্সক্তরেে (ডাম্ি ‘‘বাস্তবায়ি াি স ) আিও 

বযবস্থাপিািাংহেি িযয প্ররয়াজি, ডাম্ি ৩/৪ েহিউ িযয, সহজলিয ও িি্হক্ষি িযয, যা হরে চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপণ ও 

অাংশ োিরেি িরযযি িরা িাহিপূণ য  োস্তোয়নকােীরেে জনয এ ধ্েরনে তথ্য প্ররয়াজন এিা স্ট্রনন্সিত কোে জনয 

ক্ষয তারেে সম্পে যথ্াযথ্িারে েোেরে কো হরয়রে, পস্ট্রেরষোে পুনোেৃস্ট্রি হ্রাস এেং সাড়াপ্রোরনে ক্ষক্ষরে প্ররয়াগগত 

ফাাঁক-ক্ষফা াঁকে প্রস্ট্রতরোধ্ কোে জনয। তারেে িূস্ট্রমকাে প্রকৃস্ট্রত অনুসারে, নতুন পস্ট্রেকেনা সম্পরকক অেস্ট্রহতকেণ 

এেং কম কসসূ্ট্রচ্ োস্তোয়রন তারেে হালনাগাে, স্ট্রেনযস্ত, স্বীকৃত তথ্য জানা েেকাে। অনযস্ট্রেরক যাো উচ্চ পয কারয়ে 

(উোহেণস্বরূপ "সমিয়কােী"), তারেে কাজ সাড়াপ্রোরনে মাো, কমীরেে স্ট্রেস্ট্রিন্নতা এেং সাড়াপ্রোরনে মাধ্যরম 

েুল কি সম্পে ক্ষস্ট্রতগ্র্স্ত সে কাস্ট্রধ্ক সংখযক মানুরষে কারে ক্ষপ ৌঁরেরে তা স্ট্রনন্সিত কেরত তোেস্ট্রক কো। তরে, 

োস্তোয়নকােীরেে স্ট্রেপেীরত, সমিয়কােীরেে জনয চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপণ ক্ষেন্সজস্ট্াে, প্রকরেে ডািারেস ো মাস্ট্রি-ক্ষসক্টে 

প্রস্ট্রতরেেরনে তথ্যগুরলা একীিূত কো প্ররয়াজন। 
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তরথ্যে ধ্েন  েযেহাে  

(উরিোিারেি %) 

চ্াস্ট্রহো  

(উরিোিারেি %) 

চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপণ  ৭২ ৭২ 

ম্যাহপাং ও অবস্থাি ৬৩ ৬২ 

জনসংখযা ও জনতান্সিক  ৫৯ ৬৩ 

প্রাকৃস্ট্রতক স্ট্রেপে ৪৯ ৫৮ 

পা যরবক্ষণ  ৪২ ৪৯ 

স্ট্রি ডস্ট্রিউ ও ক্ষফাে ডস্ট্রিউ তথ্য  ৪১ ৩৮ 

স্বাস্থয  ৩৫ ৪৫ 

আবিাওয়া  ২৭ ৩৬ 

উপলহি  ২৩ ৩৭ 

হিিাপরা ২১ ৩৮ 

আহয য  িিায়িা প্রবাি ৩৫ ৩৫ 

 

         িািহণ ১  অিলাইি জহিরপ উরিোিারেি িািা বযবহৃি এবাং প্ররয়াজি য় িরযযি প্র ািরযে 

এই জস্ট্রেপ কায কক্ররম উিেোতাো প্রধ্ানত ক্ষয ধ্েরনে তথ্য13 েযেহারেে কথ্া েরলরেন, তা হরলা চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপণ, 

(উিেোতারেে ৭৪%), মযাস্ট্রপং ও অেস্থারনে তথ্য (৬৩%), জনসংখযা ও জনতান্সিক তথ্য (৫৯%), প্রাকৃস্ট্রতক স্ট্রেপরেে 

তথ্য (৪৯%) এেং পয করেক্ষরণে তথ্য (৪৬%)।  

তথ্য েযেহারেে অনুরূপ নমনুা অনুসেণ করে কমীো ক্ষয তথ্য সেরচ্রয় ক্ষেস্ট্রশ প্ররয়াজন েরলস্ট্রেরলন14
, তাে মরধ্য 

শীরষ ক স্ট্রেল চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপণসংক্রান্ত তথ্য (৭২%) এেং জনসংখযা ও জনতান্সিক তথ্য (৬৩%)। এে পরে েরয়রে মযাস্ট্রপং 

ও অেস্থারনে তথ্য (৬২%), প্রাকৃস্ট্রতক স্ট্রেপেসংক্রান্ত তথ্য (৫৮%) এেং পয করেক্ষরণে তথ্য (৪৯%)। উিেোতাো 

অনযানয ক্ষয ধ্েরনে তথ্য েযেহাে এেং চ্াস্ট্রহোে কথ্া েরলরেন, ক্ষসগুরলা সােস্ট্রণ ১-এ পাওয়া যারে। 

 

অি্িন্ধাি  ২  আহয য  িযয িবখারি  াা য ি, িরব ি হিগি হবষয় হিরিরব িা স্বচ্ছ এবাং  ম্ীরেি াাহিো অি্াায়  

িওয়া েি াি   

গরবষণায় ডেখা ডগরি ডা, আইএটটআই ও এফটটএরি প্র াহশি আহয য  িিায়িা প্রবারিি িযয ম্াঠপা যারয়ি 

 সিম্ন্বয় াি রেিস ম্রধয ডবহশ বযবহৃি িয়  হবহযন্ন ধিরিি  ম্ীি হবহযন্ন ডক্ষরত্র আহয য  িরযযি হবিরিৃি প্ররয়াজি 

যা া িরেও, এ ই ধিরিি আহয য  িযয প্রবারিি উপি হিযযি  িরি িয়  এবাং িাড়াপ্রোি  ারজ া্ত ব বযন্সত বরেি 

ড ারিা এ টট িাংস্থাি যূহম্ াি উপি হিযযি  িরি িয়  উোিিণস্বরূপ, িম্ ক্ষায় ডেখা ডগরি ডা ১৫% উরিোিা 

এিএিন্সজও ও আইএিন্সজওরেি ডিিৃত্বাধ ি আহয য  প্রবারিি িযয হিয়হম্ি বযবিারিি  যা জাহিরয়রি, িাি পরি 

এ   িাংস্থা হিরিরব জাহিিাংরঘি এরজন্সন্স ও এ টট িম্ন্বয় গররুপ িরয়রি  প্রহিটট ডক্ষরত্র সবাস্তবায়ি াি স ডযর  
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 জহিরপি প্রশ্ন  আপহি ম্ারি অন্তি এ বাি ড াি ধিরিি িযয বযবিাি  রিি?  (এ টট িাহল া ডযর  প্ররাাজয িবগুহল 

হিব যাাি  রুি)  

14 জহিরপি প্রশ্ন  আপিাি ড াি ধিরিি িযয ডবহশ প্ররয়াজি?  (িাহল া ডযর  প্ররাাজয িবগুহল হিব যাাি  রুি)  
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 সিম্ন্বয় াি স- িািা আহয য  প্রবারিি ডা িযয বযবিাি  রি িাি অিপ্াি প্রায় িম্াি  এই এ ই উরিোিারেি 

ম্রধয, ৩৫% বরলরিি ডা িারেি আিও আহয য  িিায়িা প্রবারিি িযয প্ররয়াজি  আবাি আিও আহয য  িিায়িাি 

প্রবারিি িযয িন্ধাি াি রেি ডবহশিযাগ িাংস্থা িরচ্ছ হবহযন্ন এিএিন্সজও এবাং আইএিন্সজও  

িরব এ টট লক্ষণ য় পা যরবক্ষণ িরলা, জহিপ ডযর  প্রাপ্ত ফল এবাং ড আইআই আরলাািাি ম্রধয পায য য লক্ষ  িা 

ডগরি  ড আইআই-এি িম্য় আহয য  িযযগুরলা খ্ব  ম্ উরেখ  িা িরয়রি, হ ন্তু গরবষণা-েলটট াখি 

িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি রেি িরা আহয য  িযয হিরয় আরলাািা  রিরি, িখি এটট স্পি িরয় িরয়রি ডা বাস্তরব, 

"িম্ন্বয় াি স িাংস্থাগুরলাি িিহবরলি িযয ডবহশ েি াি,  ািণ িাড়াপ্রোরিি ম্াত্রা ব্ঝরি এবাং িম্পে 

 াা য িযারব বযবিাি  রি িব যাহধ  ক্ষহিগ্রস্ত ম্াি্রষি  ারি ডপৌৌঁরিরি- িা হিন্সিি  িাি জিয িিহবল বযবস্থাপিাি 

িযয জািা েি াি  স্ট্রেরশষত, তাো স্ট্রেনযস্ত আস্ট্রথ্ কক তথ্য সুস্ট্রনস্ট্রেকষ্ট্ কমী ও কম কসূস্ট্রচ্সংক্রান্ত তথ্য অরিষণ করে, একই 

সরে েড় পস্ট্রেসরেে তথ্য ও েযেহােরযাগয তহস্ট্রেরলে পস্ট্রেমাণ জানাে জনয। এ ধ্েরনে তথ্য েতকমারন হ িুটা িরলও 

আইএটটআই ও এফটটএরিি িম্ন্বরয় িরি পারি  অিযহের , "োস্তোয়নকােীিাস বরলরিি ডা , িারেি 

অয যায়িিাংক্রান্ত িযয েি াি িরলও িাধািণি িািা প্র রল্পি বারজট প্রস্তুি  িরি আিও বাজাি হিহেযি িযয াায়  

হবরশষি, পহিরষবা ও িিবিারিি বযয় হিধ যািরণ এবাং যহবষযৎ  াা যক্ররম্ি বারজরটি পূব যাযাি ডেওয়াি জিয িারেি 

ওয়াশ, আশ্রয় উপ িণ, ওষ্ধ, পহিবিি বযয় ইিযাহেি বযয়-িম্পহ যি িযয প্ররয়াজি  এই প্ররয়াজরিি হবষয়টট 

স্থাি য় এিন্সজওরেি ম্রধয হবরশষযারব ডেখা াায়, াািা ম্ূলি প্র ল্প বাস্তবায়ি ও পহিরষবা িিবিাি  রি যার    

অি্শ লি ৃি িযয 

গরবষণা েলটট এম্ি ডবশ  রয় টট উোিিরণি  যা শুরিরি ডাখারি  ম্ীিা এফটটএি িযয বযবিাি  রি  এ টট 

এিএিন্সজও গরবষণা েলর  বরলরি ডা িািা এফটটএরিি িযয বযবিাি  রি “ ক্সবাজারি এবাং বাাংলারেরশি িব যত্র 

ড  আিও ডবহশ পহিম্ারণ িিহবল হেরচ্ছ িা হিধ যািণ  িাি জিয” এবাং অিয আরি টট িাংস্থা বরলরি “এফটটএরিি 

িযয বযবিাি  িা িরয়রি অযােরযার হি উপ িণ হিরিরব িারেি িিহবল িাংগ্ররিি হিরেযহশ া এবাং হ িু ডিক্টরিি 

ফা াঁ  খ্াঁরজ ডপরি িিায়িাি জিয াারি আম্িা িারেি  ারি আরবেি  িরি পাহি”  অিযিা বরলরি ডা, িারেি 

িাংস্থাি বযবিারিি আরগ এফটটএরিি িযয িম্পর য িি য িওয়া বা  াা য াহিিা পি ক্ষা  িা েি াি  

এই প্ল্যাটফরম্ যি ম্রধয যা া িরযযি গুণম্াি িম্পর য উযয় গররুরপি অাংশ োিিা উরিগ প্র াশ  রিরিি  

বাাংলারেরশ, এফটটএরিি িুলিায় আইএটটআইরয়ি িযয িম্পর য িরািিিা এবাং বযবিারিি পহিম্াণ  ম্  

জহিরপি উরিোিারেি ম্রধয ম্াত্র ৬% বরলরিি, িািা আইএটটআই িম্পর য অবগি এবাং ম্াত্র ৩% বরলরিি িািা 

আরগ আইএটটআইরয়ি িযয বযবিাি  রিরিি  এফটটএরিি ডক্ষরত্র, এই প্ল্যাটফম্ য িম্পর য িরািিিা াহেও ডবহশ 

হিল (জহিরপ অাংশগ্রিণ াি  উরিোিারেি ২৪%) িরব হিয়হম্ি িযয বযবিারিি িাি এখিও অরি   ম্, 

উরিোিারেি ম্াত্র ৩%  এই প্ল্যাটফরম্ যি অাংশ োিরেি িযয  ম্ বযবিারিি  ািণ িরলা িরযযি ম্াি হিরয় িরেি, 

হবরশষি িরযযি িব যজি িিা, িম্রয়াপরাাহগিা, প্রািহা িা এবাং াযায যিা হিরয় প্রশ্ন হিল  অাংশ োিিা বরলরিি ডা, 

এটট এই প্ল্যাটফম্ যরলাি প্রহি িারেি আস্থা  হম্রয় হেরয়রি এবাং হিদ্ধান্ত গ্রিরণি উপ িণ হিরিরব িরযযি বযবিাির  

বাধাগ্রস্ত  রিরি  উোিিণস্বরূপ, িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি িা জাহিরয়রি ডা, িরযযি গিহম্রলি  ািরণ এফটটএিপ্রের 

িরযযি প্রহি িারেি আস্থা ক্ররম্ই হ্রাি ডপরয়রি  ডবশ  রয় জি অাংশগ্রিণ াি  এফটটএরিি পহিিাংখযাি এবাং 

ডিাহিাা িিায়িায় িাড়াপ্রোরিি জিয ডাৌয িাড়াপ্রোি পহি ল্পিায় বহণ যি িিহবরলি ম্রধয পায যর যি  যা উরেখ 

 রিরিি  এ জি িযয বযবস্থাপর ি বযাখযা ম্রি, বাাংলারেরশ এফটটএি িািা পহিাাহলি িিহবলগুরলাি ম্রধয প্রায় 

২৫% িিহবল সবিােি ি স হিল এবাং  সআিআিহপি বাইরি আিও ২০০ হম্হলয়ি েলাি িিহবল িিবিাি  িা 

িরয়রি স - াা িখি এফটটএরি েৃশযম্াি হিল িা  ডাম্ি, গরবষণা েল ডিাহিাা িাড়াপ্রোি উরেযারগ হিদ্ধান্ত গ্রিরণি 

জিয আইএটটআই বা এফটটএি িরযযি ডা ড ারিা এ টটি বযবিারিি ি্হিহেযি উোিিণ খ্াঁরজ পায়হি  

িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি িা এফটটএি এবাং আইএটটআই-ডি যা া িরযযি গুণম্াি হিরয় ড ি প্রশ্ন  রিরি, এবাং িািা 

ড ি ডিই িরযয অিাস্থা প্র াশ  রিরি, ডি িম্পর য ডবশ  রয় টট  ািণ উরেখ  িা িরয়রি  এি ম্রধয 

জাহিিাংরঘি এরজন্সন্সগুরলাি বযরয়ি হববিণ এবাং ওযািরিরেি হবষরয় স্বচ্ছিাি অযাব, আইএটটআই এবাং 

এফটটএরি প্র াহশি িেি েফিি ও ম্াঠপা যারয়ি আহয য  িযযগুরলাি ম্রধয অহম্ল এবাং ড  িিায়িা পারচ্ছ ডি 

িম্পর য স্বচ্ছিাি অযাব অন্তযুযত ব িরয়রি  

 সপ্রধাি প্রহিবন্ধ িা িরচ্ছ ইউএি হিরস্টম্ আইএটটআইরয় প্র াশ  রি িা . . . ফরল অয য প্রবারিি প্র ৃি িযয ডশষ 

পা যন্ত ইউএি হিরস্টম্ িািা অবরুদ্ধ িরয় আরিস – োিা 
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হবরশষি স্থাি য় অাংশ োিিা এই িিাশা প্র াশ  রিরিি ডা, িাড়াপ্রোি  ম্ য ারে া্ত ব যা া হ িু িাংস্থা 

আইএটটআই বা এফটটএি, হবরশষি জাহিিাংরঘি এরজন্সন্স এবাং আইএিন্সজওর  হিরপাটয  রিহি, াাি ফরল 

ইরিাম্রধয       িম্পে িরয়রি , িাি স্পি ও পূণ য হাত্র পাওয়া ম্্শহ ল িরয় পরড়   ক্সবাজারিি এ জি িি াহি 

অাংশ োি প্রশ্ন  রিরিি ডা সএই িযয াহে িা পাওয়া াায় িািরল   যারব িাড়াপ্রোি  ম্ যিূহা পহিাালিা এবাং 

ম্ূলযায়ি  িা াারব?স হিহি আিও বরলি, সাখি এিন্সজওগুরলা জাহিিাংরঘি এরজন্সন্সি অাংশ োি িয় িখি িািা 

 (ইউএি এরজন্সন্সগুরলা ) ডা িিহবল পায় ডিগুরলা ড াযায় াায় , ডি হবষরয় আম্িা পহিষ্কাি িই ‘’ ডবহশিযাগ 

িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি  হব্ববাি  রিি ডা, আহয য  িযযগুরলা ি হিগি হবষয় হিরিরব আিও স্বচ্ছ িওয়া উহাি, 

এম্িহ  াহে িািা এি ডযর  িিািহি িহ্বধা িা পায়, িব্ও   

অাংশ োিিা িি াহি িিায়িা িযয বযবস্থাপিা পদ্ধহি (গযি যরম্ন্ট এইে ইিফিরম্শি ম্যারিজরম্ন্ট হিরস্টম্-

এআইএম্এি) প্ল্যাটফম্ যর  িিহবরলি িরযযি উৎি হিরিরবও উরেখ  রিরিি, িরব আবাি এই প্ল্যাটফরম্ যি ম্রধয 

যা া িরযযি গুণগি ম্াি হিরয় ডিহিবাা  ম্ন্তবয  রিরিি  হবরশষি, িািা িযয িম্রয়াপরাাগ  িওয়াি হবষয়টটি 

উপি হবরশষ গুরুত্বারিাপ  রি, ফলস্বরূপ োিািা িি ারিি  ারি ডা প্রহিরবেি ডেয় িা িয় অিাহিপণূ য  

অি্িন্ধাি  ৩  ডিাহিাা জিরগাষ্ঠীি িিায়িায় িাড়াপ্রোরিি ডক্ষরত্র  াঠারম্াগি বাধাি ম্রধয িরয়রি িযয িাংগ্রি ও 

হবরেষণ , াা গুণগিম্াি ও বযবিাির  হিম্নম্খ্   িরি  

“গযাপ বা বযবধাি হ্রাি, ম্ািহব  িাংস্থাগুরলাি  ারজি প্িিাবৃহর ডিাধ  এবাং িাড়াপ্রোি উরেযারগি প্রহিটট পা যারয় 

িিরাাহগিা বাড়ারি াাহিো হিরূপণ, ডাৌয পহি ল্পিা, পা যরবক্ষণ, এবাং প্রম্াণাহেিি িযয বযবস্থাপিা অিযন্ত 

গুরুত্বপণূ য” - আইএিন্সজও, বাাংলারেশ 

 

অাংশ োিিা িাড়াপ্রোি  ম্ যিূহা িম্পর য প্রাপ্ত িরযযি পহিম্াণ িম্পর য ইহিবাা  ম্ন্তবয  রিরিি এবাং িািা 

উৎপন্ন িযয পরণযি (উোিিণ- ম্ািহাত্র, েযাশরবােয, পহিহস্থহি হবরেষণ ইিযাহে) ক্রম্বধ যম্াি স্তরি উন্ন ি িওয়ায় 

িরন্তাষ প্র াশ  রিি  ড আইআই-এি িম্য়, গরেষণা েল লক্ষ  রি ডা, অাংশ োিিা িিুি  রি আিও িযয াায় 

িা, বিাং আিও যারলা ম্ারিি িযয াায়  এটট সবাস্তবায়ি াি স িাংস্থাগুরলাি (উোিিণ  স্থাি য়/জাি য় এিন্সজও ও 

আইএিন্সজও) জিয হবরশষ েন্্সিন্তাি হবষয় িরয় ডেখা হেরয়হিল   ািণ িািা প্রহিহেি িযয বযবিাি  রি আশ্রয় 

হশহবরি পহিবহিযি াাহিো পিূরণি জিয িারেি  ম্ যিূহা পা যরবক্ষণ, সংরশাধ্ন এবাং পহি ল্পি প্রণয়ি  রিরি  হাত্র 

২-এ জহিরপি উরিোিারেি ম্রধয িযয ম্ারিি িন্তুটি প্রেশ যি  রি, এবাং ডেখা াায় ডা ৫৫% উরিোিা িরযযি 

গুণম্াি হিরয় অিন্তুি বা হ িুটা িন্তুি হিরলি  এটট হবরশষি গুরুত্বপণূ য  ািণ অধ যশিাহধ  এ ই উরিোিা 

বরলরিি ডা িারেি িাংস্থাগুরলা িাড়াপ্রোি উরেযারগ িম্ন্বয় বাড়ারিাি জিয িযয যাগাযাহগ  রিরিি, এবাং হিি-

ািুয যাাংশ বরলরিি ডা িািা প্রম্াণ-হযহর  হিদ্ধান্ত গ্রিরণি জিয িযয বযবিাি  রিরিি  

 

 

৬ 

 

১৭ ৩২ ৪১ ৪ 

 

 

 

হাত্র ২  বাাংলারেরশি ম্ািহব  িাড়াপ্রোি  ম্ যিূহারি িব যিাধািরণি জিয প্র ারশয পাওয়া িরযযি ম্াি হিরয় আপহি 

 িটা িন্তুি? 

হিম্নম্ারিি িরযযি  ািরণ  (রাম্ি  এি ম্রধয িব যজি িিা, িম্রয়াপরাাহগিা, প্রািহা িা, িুলিারাাগযিা এবাং 

হিযযিরাাগযিাি অযাব) বযাপ  বযবিাি ও হবরেষরণ বাধা হিরিরব িরয় ডগরি, এ োড়াও ডবশ  রয় টট  াঠারম্াগি 

াযারলঞ্জ িরয় ডগরি  

ক্ষমারিও সন্তুষ্ট্ 

 নয় 

খুে সন্তুষ্ট্ 

 নয় 

স্ট্রকেুিা সন্তুষ্ট্ ক্ষেস্ট্রশেিাগ 

সন্তুষ্ট্ 

পুরোপসু্ট্রে 

সন্তুষ্ট্ 

  

mean: 3.2, n=78 

Result in% 
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i. িযয বযবস্থাপিায়  (আইএম্)  াা য াহিিাি অযাব, হবরশষি িাড়াপ্রোরিি ডক্ষরত্র িাংস্থাগুরলাি 

ম্রধয প্রধািি স্থাি য় এিন্সজও এবাং ডিাট আইএিন্সজওগুরলাি ম্রধয িযয বযবস্থাপিা  ম্ য িযাি 

 (আইএম্ও) অযাব। তথ্য েযেস্থাপনাে কায কক্রমগুরলা ক্ষকেল একটি োস্তোয়রনে সেঞ্জাম স্ট্রহরসরে 

নয়, ক্ষয ক্ষকারনা কম কসূস্ট্রচ্ে পদ্ধস্ট্রতে একটি অপস্ট্রেহায ক অংশ স্ট্রহরসরে ক্ষেখা েেকাে; 

ii. িিহবরলি ডক্ষরত্র ধািাবাহি িাি অযাব িযয বযবস্থাপিাি পেগুরলারি বড় ধিরিি হবপা যয় তিহি 

 রি, হবরশষি স্থাি য়/জাি য় এিন্সজও, আইএিন্সজওিি হ িু হিহেযি ডিক্টরিি ম্রধয; 

iii. িাড়াপ্রোরিি ডক্ষরত্র ডিক্টি িম্ন্বয় াি  িরয়রি, এ টট আি্ষ্ঠাহি  িাস্টাি বযবস্থাি অিপ্হস্থহি 

িাড়াপ্রোরিি ডক্ষরত্র িযয যাগ  রি ডিওয়াি বযাপারি ি ম্াবদ্ধিা িৃটি  রিরি, হবরশষি স্থাি য় 

অাংশ োিরেি িরা, এবাং প্ররয়াজরি িযয পাওয়া, হবরেষণ ও বযবিাি আিও  টঠি  রি িুরলরি। 

োস্তোয়নকােী ও সমিয়কােীরেে মরধ্য নূযনতম তথ্য িারগে মান স্ট্রেষরয় চু্ন্সক্ত এেং ক্ষোঝা-পড়াে 

প্ররয়াজন েরয়রে, যারত প্ররয়াগকােীো ক্ষক শলগত স্ট্রসদ্ধান্ত গ্র্হণ কেরত পারেন; 

iv. অিাম্ঞ্জিয প্রহিরবেি িরযযি বযবধাি বা ফা াঁ  তিহি  রি, হবরশষি ডফাি েহিউ
15

 িরযযি িরা; 

v. ইউএি ওহিএইাএ-ি অিপ্হস্থহিরি িযযিম্পহ যি ডিিৃত্ব ও বযবস্থাপিাি অযাব, এি অয য িরলা 

ড ারিা এ   িাংস্থাি িযয বযবস্থাপিা িম্পহ যি িম্িযাগুরলাি িম্াধাি বা িম্ন্বয়  িাি ম্যারন্ডট 

ডিই  ইউএন এরজন্সন্সগুরলা কীিারে তারেে স্ট্রসদ্ধান্ত গ্র্হরণে প্রন্সক্রয়ায় তথ্য সেেোহ কেরে তা 

ক্ষেখারনা গুুত্বপণূ ক কােণ এটি োস্তোয়নকােী সংস্থাগুরলারক তথ্য েযেস্থাপনাে কায ককে প্রন্সক্রয়া 

েজায় োখরত এেং ক্ষশষ পয কন্ত স্ট্রসদ্ধান্ত গ্র্হরণ তারেে স্ট্রনজস্ব তথ্য েযেহারেে উন্নস্ট্রত কেরত 

উৎসাস্ট্রহত কেরে; 

vi. িযয যারগি ডপ্রারটা রলি ি হম্ি বযবিাি, িম্রঝািা স্মাি  এবাং িযয-িিবিাি াি  ও 

বযবিাি াি রেি ম্রধয    ধিরিি িযয,   যারব,  াি িরা যাগ  িা উহাি িা হিহেযি  িা; 

vii. িযয িাংরবেিশ লিাি ডক্ষরত্র অিাংলগ্ন হিয়ম্-ি হি  (অয যাৎ ড ারিা িাধািণ হিরেযহশ া ডিই) 

ড াি িযয যাগ  িা াায় এবাং ড াি ফিম্যারট িরি পারি ডি হবষরয় হবভ্রাহন্ত িরয়রি; 

viii. িাংস্থাি ম্রধয অযযন্তি ণ প্রহিরাাহগিা, হবরশষি জাহিিাংরঘি শ ষ যস্থাি য় িাংস্থা এবাং বড় 

আইএিন্সজওি ম্রধয, স্থাি য় এবাং আন্তজযাহি  িাড়াপ্রোি াি রেি ডযিি আস্থাি অযাব তিহি 

 রি; 

ix. িযয িাংগ্ররিি পদ্ধহিগুরলাি ম্রধয স্বচ্ছিাি অযাব ডিাট িাংস্থাগুরলাি জিয পহি ল্পিা ও 

বাস্তবায়ি াযাায িাংগ্ররিি অিশ্ লির   টঠি  রি ডিারল; 

x. িযয িাংগ্ররিি পদ্ধহিগুরলাি ম্রধয ম্াি হিয়ন্ত্ররণি অযাব হবরশষি ডিাট, এরজন্সন্স-হিহেযি াাহিো 

ম্ূলযায়রিি জিয অনিহি  আািরণি হবষয়টট উরিগ িৃটি  রি (উোিিণ  িাক্ষাৎ ারিি 

প্িিাবৃহর, ম্ূলযায়রিি িাংখযাি ম্রধয ফা াঁ  বা পি্িাবৃহর,  হম্উহিটটি  ড ারিা ম্িাম্ি িা ধা া); 

xi. গুণগি িরযযি অযাব (রাম্ি-ঐহিিাহি   াহিহি, ডফা াি গররুপ, িালনারেস্ট্রেস্ট্রলটি ো 

স্ট্রেপেগ্র্স্ততা ম্ূলযায়ি), িাড়াপ্রোরিি িাংখযাগি হে টট ড ি  ম্- িা ডবাঝা, হবরশষি ডিাহিাা 

জিরগাষ্ঠীি িাম্ান্সজ  গহিশ লিা ও িাাংসৃ্কহি  ডবাঝাপড়াি হবষয়টট জািা   
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 স্ট্রি/ক্ষফাে ডস্ট্রিউ তথ্য হরলা ক্ষক, ক্ষকাথ্ায়, স্ট্রক কাজ করে (অথ্ কাৎ এটি এমন তথ্য যা কায কক্ররমে অেস্থারনে উপে নজে োরখ, যা 

কমীো প্রস্ট্রতটি ক্ষসক্টে/উপ-ক্ষসক্টরে কম কেতরেে, তহস্ট্রেরলে স্তরেে মরধ্য ক্ষয কায কক্রম পস্ট্রেচ্ালনা করে)। সেেোহকৃত তথ্য-উপারি 

অপস্ট্রেরশাস্ট্রধ্ত তথ্য সমিয় ও েযেধ্ান ো ফা াঁক স্ট্রেরেষরণে জনয তথ্য েযেহৃত হয়। স্ট্রি/ক্ষফাে ডস্ট্রিউ তথ্য সংগ্র্হ তথ্য েযেস্থাপনা 

অস্ট্রফস (আইএমও) দ্বাো পস্ট্রেচ্াস্ট্রলত হওয়া উস্ট্রচ্ত। 
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অি্শ লি ৃি িযয  

 হম্উহিটটি ম্িাম্ি গ্রিরণি পদ্ধহি হিরয়  াজ  িা এ টট িাংস্থা িযয যাগাযাহগ াুন্সত বি গুরুত্বর  অগ্রাহধ াি 

প্রোি  রিরি  এই হিহেযি িাংস্থাটট এ ই অঞ্চরল  াজ  িা অিযািয িাংস্থাি িযযপ্রাহপ্ত এবাং যাগাযাহগ  রি 

ডিওয়াি জিয উৎিাহিি  রিরি  াখি এই িাংস্থাি এ জি  ম্ী িযয যাগ  রি ডিওয়াি জিয এ টট াুন্সত ব তিহি 

 রিরি িখি এটট আিও িিজ িরয়রি  এটট িাংহেি ি ল িাংস্থার  হিন্সিি  রিরি ডা , িযয হবষরয় ডগাপি য়িাি 

ি হি ডম্রি ালরব এবাং প্ররিযর  ড বল ডবিারম্ যা া িরযযি জিয অি্রিাধ  িরি পািরব  এই িযয যাগাযাহগি 

াুন্সত বরি বলা িরয়রি, শ ষ যস্থাি য় িাংস্থা ড বল এ টট িাংস্থাি িযয বযবিাি  িরি পারি িা, বিাং এটট অবশযই িম্হন্বি 

ও অিযািয  হম্উহিটটি ম্িাম্রিি হযহররি িম্হয যি িরি িরব  িাড়াপ্রোি  ম্ য ারে িম্পৃত ব এ জি  ম্ী 

বরলরিি, "িযয অেশযই মুক্ত িওয়া উহাি, মানুষ তথ্য ডযর  খব্ িি্হক্ষি যার   আপহি াহে এটটর  আপিাি 

 ারজি িরা অন্তযুযত ব িা  রি যার ি িরব  হম্উহিটটি ম্িাম্রিি িযয  রি    লায? " 

অবান্তি হিয়ম্ অযবা িাংরবেিশ ল িরযযি িাংজ্ঞা িম্পর য যুল ধািণা িাংরবেিশ ল িযয প্রাহপ্তর  প্রায়শই  টঠি 

 রি ডিারল  বাাংলারেরশি িম্ ক্ষাি প্রায় এ  ািুয যাাংশ উরিোিা ম্ূল াযারলঞ্জ হিরিরব িরযযি িাংরবেিশ ল প্র ৃহি 

আিও ডবহশ িযয যাগাযাহগ  িাি ডক্ষরত্র প্রধাি বাধা হিরিরব উরেখ  রিরিি  ডবহশিযাগ িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি  

জাহিরয়রিি, িািা   যারব িযযর   ম্ িাংরবেিশ ল  িাি জিয ডবিারম্ িাখরবি ডি িম্পর য িরািি হিরলি, 

িরব হ িু িাংস্থা, হবরশষি আইএিন্সজও এবাং ইউএি এরজন্সন্সগুরলা অিযহধ  িি য েৃটিযহা গ্রিণ  রিহিল, 

এম্িহ  ডা িযয এ ত্র যূি ও ডবিারম্ হিল , ডিগুরলাও খব্  ম্ যাগ  িা িরয়রি  াহেও প্রায় ি রলই এ ম্ি ডা 

িযয িি্হক্ষি ও হিিাপে পদ্ধহিরি পহিাালিা  িা জরুহি, অংশগ্র্হণকােী ডবহশিযাগ িাক্ষাৎ ািোিাি অহযম্ি 

িরচ্ছ, এটট স্বচ্ছিা এড়ারিাি অজি্াি হিরিরব বযবিাি  িা িরি পারি  ডাম্ি স্থাি য় এ টট এিন্সজও বরলরি, 

"এম্ি িযয িরয়রি াা িাংরবেিশ ল, িরব ড ারিা িযয যাগ িা  িাি জিয এটট িব ডক্ষরত্র প্ররাাজয পদ্ধহি হিরিরব 

আম্ারেি বযবিাি  িা উহাি িয়স  এটা হবরশষযারব গুরুত্বপূণ য ডা, গরবষণায় ডেখা ডগরি ডাখারি াাহিো হিরূপণ 

(৭৪% বযবিাি ও ৭২% াাহিো), ম্যাহপাং ও অবস্থারিি িযয (৬৩% বযবিাি এবাং ৬২% াাহিো), জিিাংখযা ও 

জিিান্সে  উপার (৫৯% বযবিাি ও ৬৩% াাহিো ) জহিপ উরিোিারেি ম্রধয িব যাহধ  বযবহৃি এবাং িবরারয় 

াাহিোিম্পন্ন িযয, এগুরলা এ ইিরা ডিই ধিরিি িযয  (াযাক্ররম্ ১৮%, ১৫% এবাং উরিোিারেি ১৭%) 

িাংস্থাগুরলা াার  িাংরবেিশ ল প্র ৃহিি ম্রি  রি প্র ারশয যাগ  রি হিরি  ম্ স্বাচ্ছেয ডবাধ  রি  এই 

উরিোিারেি প্রায় হিি-ািুয যাাংশ আইএিন্সজও, জাহিিাংরঘি এরজন্সন্স ও িম্ন্বয় িাংস্থাগুরলা  

েলটট আিও লক্ষ  রি িাড়াপ্রোি  ম্ যিহূারি  ম্ যিি বযন্সত বরেি ম্রধয আন্তঃিাংস্থা প্রহিরাাহগিা আস্থাি অযাব 

তিহি  িরি াা িরযয প্ররবশগম্যিার  আিও জটটল  রি িুরলরি  অরি  ডক্ষরত্র, গরবষণা েলটট লক্ষ  রি ডা, 

িযয িটৃি ও হিয়ন্ত্রণর  এ টট প্রহিরাাহগিাম্ূল  িহ্বধা হিরিরব ডেখা িয়, হবরশষি োিা এবাং ডাৌয িিায়িা 

পহি ল্পিাি (রজআিহপ) িিহবল, যা বযাপ যারব ডিা িয়ই, এর বারিই যাগ  িা িয়হি  এ টট  াা যহিব যাি  িাংস্থা 

ইউএি এরজন্সন্স ও বৃিি আইএিন্সজও িম্পর য বরলরি সএটট িযযপ্রবাি বাইরি আিাি ডক্ষরত্র িারেি আিও 

শত বযারব হিয়ন্ত্রণ  িরি পহিাাহলি  রিস  উোিিণস্বরূপ, োস্তোয়নকােীরেে ম্রধয বযাপ  ধািণা হিল ডা 

জাহিিাংরঘি এরজন্সন্সগুরলাি ম্রধয প্রহিরাাহগিাি প্রহিন্সক্রয়ায় শ ষ য স্তরি িযয যাগ  রি ডিওয়াি ডক্ষরত্র বযাঘাি 

ঘটারচ্ছ এবাং িযয ডাইরি ক্রম্াগি হপহিরয় পড়াি  ািরণ িারেি  ম্ যিূ যহা িম্পর য জািারি প্ররয়াজি য় 

িযযযাোরি প্ররবশ  িরি পারিহি  এ জি স্বিন্ত্র পিাম্শ য  এ  িাক্ষাৎ ারি পহিহস্থহি িম্পর য বরলি, “অিয ডা 

ড ারিা িাং রটি ডারয় ডিাহিাা িাং রট িযয হিরয় আহম্ অরি  ডবহশ প্রহিরাাহগিা ডেরখহি  ইউএিএইাহিআি, 

ডস্ট্রিউএফহপ এবাং আইওএম্ এ টট িযয া্রদ্ধি ম্রধয িরয়রি স, জাহিিাংরঘি এ  এরজন্সন্সি  ম্ী বরলরিি,"আমাে 

অস্ট্রিজ্ঞতা েরল, এখানকাে োজনীস্ট্রতই সেরচ্রয় খাোপস  এই িাংঘারিি ফলস্বরূপ িাড়াপ্রোি  ম্ যিূহারি 

ধািাবাহি যারব আস্থাি িাং ট তিহি  িরি এবাং িিৃ িরযযি হব্ববািরাাগযিা ক্্ষণ্ণ  িরি  

সক্ষহিগ্রস্ত ম্াি্ষর  অিি্িণ বা িারেি িরা আরলাািাি হবষয়টট আি ঘরট িা স - ইউএি এরজন্সন্স 

 

ম্াঠপা যারয়ি অাংশ োিরেি উরিরগি হবষয় িরলা, াাহিো হিরূপরণি পদ্ধহি ও িিঞ্জারম্ি উন্নয়রি হবরশষি ক্্ষদ্র্, 

স্থাি য় িাংস্থা-হিহেযি ম্ূলযায়রিি ডক্ষরত্র ডশ্রহণহবিযাি, িোিহ  এবাং ম্াি হিয়ন্ত্ররণি অযাব িরয়রি  এটট িযয 

হবরেষণর  ড বল বাধা ডেয় িা, এ ইিরা িযয ডিটগুরলার  এ ন্সত্রি  িা এবাং িুলিা  িা  টঠি  রি ডিারল, 

এ ইিরা তিহি  িযয িাংগ্ররিি অি্শ লি হিরয়ও উরিগ িৃটি  রি  েলটট িাক্ষাৎ ারিি িম্য় শুরিরি ডা, 
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িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি রেি িযয িাংগ্ররিি ডক্ষরত্র তিহি  াযারলঞ্জ হিল  িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি িা বরলরি, হ িু 

ডিাহিাা িহ্বধারযাগ  স্বল্প িম্রয় হবহযন্ন িাংস্থাি এ াহধ  াাহিো হিরূপণিাংক্রান্ত আরলাািায় অাংশগ্রিণ  রিরি, 

প্রায়শই ডিই িযয   যারব বযবহৃি িরয়রি এবাং ফলাফলগুরলা    িরি পারি ডি িম্পর য খব্  ম্ বা ড ারিা 

ম্িাম্ি গ্রিরণি পদ্ধহি ডিই, তাই তারেে মানস্ট্রসক আঘারতে অস্ট্রিজ্ঞতা বাি বাি হফরি এরিরি  এি ম্রধয হলা-

হযহর  িহিাংিিা, ি্িক্ষা এবাং ম্ািৃস্বারস্থযি ম্রিা হবহযন্ন িাংরবেিশ ল িম্িযা িরয়রি  আরি টট হবষয় িরলা িযয 

িাংগ্রি াি  ও ডিাহিাা অাংশগ্রিণ াি রেি ম্িাম্ি গ্রিরণি ড ারিা ধিরিি িাম্ঞ্জিযপণূ য পদ্ধহি ডিই, ফরল িািা 

ডা িযয িিবিাি  িরি িারি   যারব িািা উপ ৃি িরি পারি বা িারেি ডেওয়া িযয    ধিরিি িিায়িা পাবাি 

ডক্ষরত্র িিায়  িরি পারি-িাি ড ারিা বযাখযা ডিই  াহেও প্রযম্ এবাং িব যারগ্র এটট এ টট অনিহি  েৃটিযহা, এটট 

িরচ্ছ িহ্বধারযাগ রেি জিয িাহন্ত ি ও ঝ্াঁ হ পূণ য জহিপ, াা িিায়িা প্রোি াি  ও িিায়িা গ্রি িাি ম্রধয অহব্ববাি 

িৃটি  রি  এ ধিরিি হ িু াযারলঞ্জ ডম্া ারবলায়,  ক্সবাজারিি ম্ািহব  িিায়িা  ম্ যিহূাি অাংশ োিিা এ টট ডাৌয 

বিু-পাহক্ষ  (ম্াহি-ডিক্টিাল) াাহিো হিরূপণ  (এম্এিএিএ) উরেযাগর  িম্য যি  রিরি  

 

বক্স ৩  বিু-খারিি (ম্াহি-ডিক্টি ) াাহিো হিরূপণ  (এম্এিএিএ)   ? 

িাং ট-হিম্জ্জিি ও িাংস্থাগুরলাি ম্রধয বিু-পক্ষ য় ম্ূলযায়ি, াা ম্ািহব  াাহিো পা যরবক্ষণ  (এইাএিও) এবাং 

ডিাহিাা িটরটি (রজআিহপ) ডাৌয িাড়াপ্রোি পহি ল্পিাি ম্রিা হিহেযি ম্ািহব  ম্াইলফল  অজযরি িিায়িা 

 রি  হিা ইহিহশরয়টটয িারম্ এ টট আইএিন্সজও ডিাহিাা িাড়াপ্রোি এম্এিএিএ িযয িাংগ্ররিি শ ষ যস্থাি য় 

িাংস্থা  ডািব ডেরশ হিা ইহিহশরয়টটরযি  ম্ যিৎপিিা ডিই, ডিখারি ওহিএইাএ বিু-পাহক্ষ  ম্ূলযায়ি িম্ন্বয়  রি  

ম্ািহব  পহিহস্থহি ম্ূলযায়ি  িাি জিয এবাং ক্ষহিগ্রস্ত জিরগাষ্ঠীি াাহিো শিাত ব িরণি জিয িেহিি হযহররি 

হ িু িূা  বযবিাি  রি  এি ম্াধযরম্ িম্স্ত ম্ািহব  ডক্ষরত্রি িরা অাংশ োিরত্বি হযহররি িম্হন্বি ম্ূলযায়ি  িা 

িয়  

 

উপরিি িম্ন্বয় প্রন্সক্রয়ায় িাধািণি ডিাহিাা িাড়াপ্রোি  ম্ য ারে া্ত ব বযন্সত বরেি ম্রধয  াা য ি িযয হবহিম্য়  ম্ 

িয়, এি  রয় টট হবষয় অরিযি ডারয় ডবহশ প্রযাব ডফলরি  িযয যাগাযাহগি অযাব, সংস্থাগুরলে মরধ্য 

প্রহিরাাহগিা, তথ্য িাংগ্ররি উরিগ এবাং িাংরবেিশ ল িযযিাংক্রান্ত িম্িযা, হবরশষি, তরথ্যে েৃশযম্ািিা ও 

গুণম্াির  প্রযাহবি  রি, সাড়াপ্রোন কম কসসূ্ট্রচ্ বাস্তবায়ি াি রেি হবরেষণ ও বযবিাির  বাধাগ্রস্ত  রি  ফলস্বরূপ, 

প্ররয়াজি য় িযয িাড়াই গুরুত্বপণূ য িব হিদ্ধান্ত গ্রিণ  িা িয়   

 

অনুসন্ধান ৪: সাড়াপ্রোগনর ক্ষেগে উচ্চ স্তরেে ডিজিটাইরিশন ের়েরে তরে অন্তডন িডিত তথ্য মাগনর 

সমসযা এেং ডিকডনরিিরশে অভাে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ িগুরলাে কার্ িকে েযেিারেে ক্ষেরে োধা হগয 

োাঁস্ট্রড়গযগে। 

“িযয   যারব যাগ  িা উহাি িাি ড ারিা ম্ািেে ডিই" - আইএিন্সজও পহিাাল  

গরবষণা েরলি অিি্ন্ধারি ডবহিরয় এরিরি ডা,  রয় টট হিহেযি প্ল্যাটফম্ যর  আরলা পাি  রি ডপ্রাগ্রাহম্াং ও 

প্র াশিাি উরেরশয হেন্সজটাল প্ল্যাটফম্ যগুরলাি িরািিিা ও বযবিাি লক্ষ াায়  এই হিহেযি প্ল্যাটফম্ যগুরলাি  ারজি 

ধিরিি ম্রধয িরয়রি চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপণ, ম্যাহপাং ও অবস্থাি, ৩/৪ েহিউ, প্রা ৃহি  ঝ্াঁ হ , পা যরবক্ষণ, জিিাংখযা ও 

জনতান্সিক উপারিি বযবহৃি তথ্য, চ্াস্ট্রহো এবাং আপরলাে/যাগ  রি ডিওয়া। 
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র্াধযর্  সরেতনতা েযেিাে 
েযেিাে কেরত তথ্য 

আপরলাি কো 

স্ট্রনডস অযান্ড পপুরলশন মস্ট্রনিস্ট্রেং 

(আইওএম) 
৬৫ ৪৫ ২১ 

স্ট্রহউমযাস্ট্রনিাস্ট্রেয়ানরেসপন্স.ইনরফা  ৬৪ ৪৫ ২৬ 

স্ট্রেস্ট্রলফওরয়ে ৫৫ ২৩ ১৩ 

ইউএিএইাহিআি অপারিশিাল ডেটা 

ডপাটযাল  
৫৩  ৩০  ১৫ 

স্ট্রহউমযাস্ট্রনিাস্ট্রেয়ান ক্ষডিা এক্সরচ্ইঞ্জ 

(এইচ্স্ট্রডএক্স) 
৪৭ ২৮ ২৬ 

স্ট্রেচ্ স্ট্রেরসাস ক ক্ষসন্টাে  ৪৬ ১৩ ১২ 

গিন করমন্ট এইড ইনফেরমশন 

মযারনজরমন্ট স্ট্রসরস্ট্ম  
২৮ ১৮ ২১ 

 

িািহণ ২   ডিাহিাা প্রহিরবেরি তরথ্য প্ররেশ ও আপরলাে  িাি জিয বযবহৃি হেন্সজটাল প্ল্যাটফম্ যগুরলাি িরািিিা 

ও বযবিাি (জহিপ উরিোিারেি মরধ্য ইহিবাা  প্রহিন্সক্রয়া েযক্তকােীরেে শতাংশ)  

এই প্রহিরবেরি, স্ট্রেস্ট্রিন্ন ধ্েরনে প্রাুি িাংখয  হেন্সজটাল প্ল্যাটফম্ য হিল, সাড়াপ্রোরন িরযযি পহিম্াণগি ও 

হেন্সজটাইরজশরিি মাোগত প্রহিচ্ছহব ফুরি উরঠরে। হ িু উরিোিা ন্সজজ্ঞািা  রিরি ডা উপা্ত ব উৎিগুরলারি 

 ম্ীরেি িটঠ  হে হিরেযশিা ডেওয়াি জিয ক্ষকারনা "প্ল্যাটফরম্ যি প্ল্যাটফম্ য" আরি হ  িা, অিযিা পিাম্শ য হেরয়রি, 

সাড়াপ্রোরনে িম্স্ত িযয একটি িান্ডারে সন্সিত িাখাি জিয এ টট "ম্ূল প্ল্যািফেম" যা া উহাি  িরিজহম্রি 

েলটট ক্ষেখরত পায়, ডটহবল ২-ডি বহণ যি প্ল্যািফম কগুরলাি মূল রূপরেখাে পাশাপাহশ িযয আপরলাস্ট্রডং/যাগ  রি 

ডিওয়াি প্রধ্ান ম্াধযম্টট হিল প্রস্ট্রতরেেন ো হিরপাটযিাব  ম্াঠ পা যারয়ি িম্স্ত অংশীোে ক্ষয স্পি বািযাটট স্ট্রেরয়রে তা 

হরলা, হবেযম্াি প্ল্যািফম কগুরলাি হারত ক্ষয িাংখযাগি ও বযবিাি উপরাাগ  িযয িরয়রি িা বাস্তবায়িিাংক্রান্ত এবাং 

আহয য  িরযযি প্ররবশগম্যিাি জিয ারযি   

একইসরে, স্ট্রকেু অংশীোে সাড়াপ্রোন কায কক্ররম েযেহৃত প্ল্যািফম কগুরলাে সংখযা হ্রাস কোে পোমশ ক স্ট্রেরয়রে, 

আোে ক্ষকউ ক্ষকউ েরলরে এই স্ট্রেস্ট্রিন্ন স্ট্রডন্সজিাল পদ্ধস্ট্রতরত তথ্য েযেস্থাপনা ও পস্ট্রেচ্ালনাে মান উন্নত কেরত, 

পুনোেৃস্ট্রি হ্রাস কেরত এেং স্ট্রকেু সংখযক মানস্ট্রেক সংস্থাে আেও কায ককে েযেহারেে স্ট্রেরক পস্ট্রেচ্াস্ট্রলত কেরত 

সহায়তা প্রোন কেরত। 

িরব িাক্ষাৎ ািগ্রিণ াি িা ডেটাি ম্ারিি বযাপারি হিন্সিি হিল িা এবাং এই প্ল্যাটফম্ যগুরলা বযবিাি  িাি িম্য় 

ডবশ  রয় টট াযারলরঞ্জি ম্্রখাম্হ্খ িয়: 

i. প্রাযহম্  িযয িাংগ্ররি েৃশযম্ািিাি অযাব এবাং এই প্রাযহম্  িযয ক্ষকান পদ্ধস্ট্রতরত ম্ূল িযয স্ট্রহরসরে 

বযবহৃি হরত পারে-তাে বযাখযাি িিা; 

ii. িরযযি িাংরবেিশ লিা এবাং   যারব এই প্ল্যাটফম্ যগুরলারি এটট েযেস্থাপনা ও আপরলাস্ট্রডং  িা াায় ডি 

িম্পর য হিরেযশিাি অযাব; 

iii. প্ল্যাটফম্ যগুরলারি িযয প্রহিরবেি তিহি ও আপরলারেি ডক্ষরত্র অিাহিি  ািরণ ড াি িযযগুরলার  

অগ্রাহধ াি ডেওয়া িরব ডি িম্পর য ঐ ম্রিযি অযাব, িরযযি ফাাঁ  িৃটি  রি; 

iv. প্ল্যাটফম্ যগুরলাি হিরজরেি ম্রধয ি হম্ি প্রান্্সত বগি জ্ঞাি , হবরশষি াািা তথ্য স্ট্রনরয় প্রহিহেি  াজ  রি িা 

িারেি জিয; 
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v. এ াহধ  উৎি ডযর  প্রাপ্ত িযয িুলিা  িাি অক্ষম্িা, ডাম্ি স্ট্রেহযন্ন িযয িিবিাি াি  আলাো িযয 

িাংগ্ররিি পদ্ধহি বযবিাি  রি হযন্ন হযন্ন ফম্ যযারট িা িিবিাি  রি যার  (এম্িহ  এ ই ক্ষসক্টরেে 

ম্রধযও)। 

ফলস্বরূপ, েলটট ডেরখরি ডা বযবিাি াি রেি ে্টট হিহেযি াাহিো িরয়রি  প্রযম্টট িরলা এরক্সরলি ম্রিা িিরজই 

প্ররেশগময ফরম্ যরট প্রাযহম্  িযয োউিরলাে  িাি িক্ষম্িা এবাং হিি য়টট িরলা তরথ্যে মূলয আিও িটঠ যারব 

াাাাইরয়ি জিয অন্তহি যহিি িযয িাংগ্রি ও হবরেষণ পদ্ধহিগুরলা োউিরলাে  িাি িক্ষম্িা   

 

অনুসন্ধান ৫: সাড়াপ্রোগনর ক্ষেগে স্থানী়ে িেতা েজৃি এেং প্রডতরেিরন তরথ্যে সাডে িক র্ারনান্ন়েরনে 

িনয তথ্য েযেিােকােী/সেেোিকােীরিে সম্পকৃ্ত থ্াকা প্রর়োিন  

 

"িাংস্থা গঠরি িিায়িা কেরত চ্াইরল প্রহশক্ষণিি িক্ষম্িা বৃন্সদ্ধরি আিও ডবহশ ম্রিাহিরবশ  িা উহাি" -

স্থাি য় এিন্সজও 

স্থাি য় িণ ও তথ্য েযেস্থাপনাে সক্ষমতায় হবহিরয়ারগি অযাব িযয বযবিারিি ডক্ষরত্র বাধা িরয় ো াঁড়ায়, স্থাি য় ও 

আন্তজযাহি  িাংস্থাগুরলাি ম্রধয েুইটি েযেস্থা তিহি  রি  কােরা ি িযয িাংগ্রি, হবরেষণ এবাং বযবিাি  িরি 

িাংস্থাগুরলাি ম্রধয পা যাপ্ত ধািণক্ষম্িা যা া উহাি  এটট পা যাপ্ত িিহবল হিরিরব আিরলও, আইএম্ যূহম্ াি জিয 

বিাে ৃি  ম্ীরেি িাংখযা, তথ্য েযেস্থাপনাে জিয িারেি েক্ষিা,  ম্ীরেি ডবাঝাপড়া ও েক্ষিা উন্নয়রিি জিয 

প্রহশক্ষরণি অবাহিি ি্রাাগ, বা সংস্ট্রেষ্ট্ হেন্সজটাল প্ল্যাটফরম্ য ওস্ট্রেরয়রন্টশন, সরে কাপস্ট্রে সক্ষম্িা বাড়ারিাি জিয 

এ টট ধ্াোোস্ট্রহক প্রন্সক্রয়া থ্াকা প্ররয়াজি  জহিরপ ডেখা াায় ডা, প্রায় ে্ই-িৃি য়াাংশ উরিোিািা বরলরিি ডা িািা 

প্রহিরবেিটটরি অিযরেি বযবহৃি তথ্য প্রন্সক্রয়াজাত ও েযেস্থাপনা  িরি িিায়িা  রিরি  ড আইআই-এি িম্রয় 

ডেখা াায় ডা, প্রহিরবেিটটরি িাড়াপ্রোি  ম্ য ারে ডািব  িাংস্থা িরয়রি , িািা িযয বযবিারি হবহযন্ন াযারলরঞ্জি 

িে্খ ি িয় াা িারেি িযয িিবিাি ও বযবস্থাপিার  প্রযাহবি  রি, াাি ম্রধয িরয়রি :  

i. স্থাি য় ও জাি য় এিন্সজওগুরলা সাড়াপ্রোন তহস্ট্রেরলে খুে সামানয অংশ পায়, সাধ্ােণিারে প্র ল্পহযহর  

সহায়তা স্ট্রহরসরে ম্ূল বযরয়ি এ টট িাম্ািয অাংশ পায়, িাই িারেি  ম্ীরেি প্রহশক্ষণ ডেওয়া এবাং িযয 

ি হি িালিাগাে িণ ইিযাহে ডক্ষরত্র হবহিরয়াগ  িরি পারি িা; 

ii. প্রহশক্ষণ গ্র্হরণে ি্রাারগি অযাব, হবরশষি িযযজ্ঞাি ও িযয িাংগ্ররিি ডক্ষরত্র, স্থাি য় এিন্সজওরেি জিয 

াা হবরশষযারব প্ররাাজয; 

iii. স্থাি য় অাংশ োিরেি ম্রধয িযয বযবিারিি িক্ষম্িা বৃন্সদ্ধ/প্রহশক্ষণ/পিাম্শ যোির  অগ্রাহধ াি ডেওয়াি 

বযাপারি ইউএি এরজন্সন্স, অিযািয োিা িাংস্থা এবাং আইএিন্সজওগুরলাি আগ্ররিি অযাব; 

iv. আন্তজযাহি  ও জাহিিাংরঘি এরজন্সন্সগুরলা িব যাহধ  েক্ষ  ম্ী হিরয়াগ ডেয় াারেি ইরিাম্রধয তথ্য 

েযেস্থাপানাে অহযজ্ঞিা িরয়রি; িাই স্থাি য় এিন্সজওগুরলা "ডব্রি ডেি" এি ফলস্বরূপ কাস্ট্রেগস্ট্রে েক্ষতা 

ক্ষরয়ে মুরখ পরড়; 

v. ম্াঠ পা যারয় আন্তজযাহি  িাংস্থাগুরলাি ম্রধয িম্ন্বয় তবঠর ি িম্য় স্থাি য় এবাং জাি য় এিন্সজওগুরলাি 

সীস্ট্রমত স্ব  ৃহি; 

vi. স্থাি য় এিন্সজও এবাং আইএিন্সজওগুরলা চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপরণে জিয পা যাপ্ত িিহবল পায় িা  

“িরযয ও উপারর স্থাি য় এিন্সজওগুরলাি িম্াি প্ররবশগম্যিা ডিই”- আন্তজযাহি  এিন্সজও 

াহেও িযয বযবিারি িক্ষম্িাি াযারলঞ্জ ডম্াটা োরগ ডিাহিাারেি প্রহি িাড়াপ্রোি  ম্ য ারে া্ত ব িাংস্থাগুরলার  

প্রযাহবি  রি, স্থাি য় ও জাি য় পা যারয়ি এিন্সজওিম্ূরিি উপি যাে এ টা অিাম্ঞ্জিযপূণ য প্রযাব িরয়রি, 

অরপক্ষা ৃি ডিাট িাংস্থাগুরলা আিও ডবহশ িক্ষম্িাি াযারলরঞ্জি ম্্রখাম্্হখ িরচ্ছ  গরবষণাটট হাহিি  রিরি, 

আন্তজযাহি  এিন্সজও ও জাহিিাংঘ এরজন্সন্সগুরলা ধািাবাহি যারব ম্রি  িরি ডা, স্থাি য় ও জাি য় পা যারয়ি 

এিন্সজওগুরলাি িযয বযবস্থাপিা এবাং িযয পাবাি ডক্ষরত্র প্রাহিষ্ঠাহি , প্রান্্সত বগি অযবা িম্পরেি ডক্ষরত্র 

অপ্রিুলিা িরয়রি, এবাং িািা হব্ববাি  রি ডা এই প্রান্্সত বগি অপ্রিুলিা প্রাযহম্  িযয বযবিারিিও বাধা িৃটি  রি  

স্থাি য় পা যারয়ি এিন্সজওগুরলাি িাক্ষাৎ ারি উরঠ এরিরি ডা, িািা ম্রি  রি িারেি িািাায  িরি বড় 

িাংস্থাগুরলাি ধািাবাহি  অয যায়রিি অযাব ও অহিচ্ছাি  ািরণ িাড়াপ্রোরিি ডক্ষরত্র িযয বযবিারিি ক্ষম্িাি উন্নহি 

বাধাগ্রস্ত িরচ্ছ  পা যাপ্ত অয যায়ি িাড়া স্থাি য় এিন্সজওগুরলা িযয িাংগ্রি, হবরেষণ, হবিরিৃি আ ারি বযবিাি এবাং 

িম্য়ম্রিা  িরি পািাি ডাাগযিা ও প্ররয়াজি য় েক্ষিা অজযি  িরি পারি িা  এ জি স্থাি য় এিন্সজও ম্ী 

বরলরিি, “ি ল িযয িািাই পায় াারেি ক্ষম্িা িরয়রি ” এটট হবরশষযারব গুরুত্বপণূ য  ািণ িাধািণি স্থাি য় এবাং 
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জাি য় পা যারয়ি এিন্সজও িািাই াািা িিািহি ি্হবধারযাগ রেি  াি ডযর  প্রাযহম্  িযয িাংগ্রি  রি  িাই, াহে 

এি ল িাংস্থাই প্ররয়াজি য় েক্ষিািম্পন্ন  ম্ীি অযাব ডবাধ  রি িািরল এটট িরযযি ম্ারিি উপি ডিহিবাা  

প্রযাব ডফলরব,  ািণ এ িধযগুরলা প্রাযহম্ যারব িাংগ্রি  িা িয় এবাং সাড়াপ্রোন  াা যক্ররম্ বযবিাি  িা িয়      

উপসংিাে  

এই গরবষণা-িািিাংরক্ষপটট াহেও ডিাহিাাক্ষেে প্রস্ট্রত সাড়াপ্রোন কম ককাে-হবষয়  িযয বযবস্থাপিাি স্ট্রেরেষণ ো 

মূলযায়রনে ড ারিা স্ট্রেসরতৃত হববিণ িয়, িব্ও এি ডযর  প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রধ্ান চ্যারলরঞ্জে রূপরেখা স্ট্রেরয়রে কমীো 

ডাগুরলাি ম্্রখাম্্খ  িরয়রিন। গুুত্বপণূ ক উপিাংিািটট িরলা, িযয িাংগ্ররিি গুণগি ম্াি বাড়ারি িরল িযয িাংগ্রি 

ও এি বযবিারিি ডক্ষরত্র ডা কাঠারমাগত িম্িযা আরি ডাগুরলা বাধা হিরিরব  াজ  িরি, ডিগুরলার  জরুহি 

হযহররি ডম্া াহবলা  িরি িরব  এই বাধাগুরলার  ডম্া াহবলা িা  িবাি ঝ্াঁ হ  অরি  এবাং এই ঝ্াঁ হ  সামস্ট্রগ্র্ক 

সাড়াপ্রোন কম ককােরক কু্ষণ্ণ করে  ডম্ারটি উপি, ম্াঠপা যারয়ি অস্পি ও অপা যাপ্ত িযয ডিিৃত্ব ডযর  এম্ি এ টা 

পহিহস্থহিি িটৃি  িরি ডাখারি কমীরেে িরযযি উপি স্ট্রনিকে িা  রিই হবহযন্ন  াা যক্রম্ পহিাালিা  িরি িরচ্ছ  

অযা এগুরলা িবাি  যা হিরলা তথ্য-প্রম্াণ িারপক্ষ  াা যক্রম্  িযয ডিিৃত্ব ও েযেস্থাপনাে অযারব ডবশ হ িু 

প্রস্ট্রতেেন্ধকতাে িটৃি িরচ্ছ  এি ম্রধয িরয়রি িাংরবেিশ ল িরযযি বযাপারি হবিরিৃি পা যারয়ি ঐ ম্িয স্থাপি ও 

  যারব িা িাম্লারি িরব িা িা ব্ঝরি পািা  ম্াি হিয়ন্ত্ররণি পহিম্াপর ি অযারব চ্াস্ট্রহো স্ট্রনরূপরণে জিয িযয 

িাংগ্ররিি পদ্ধহিরি গুণগি ম্াি অজযরি িািিম্য িরচ্ছ  সংস্থাগুরলা ড াি প্ল্যাটফরম্ যি ম্াধযরম্ িযয বযবিাি ও 

হববিণ তিহি  িরব ক্ষস েযপারেও ক্ষকারনা ঐকমতয ক্ষনই। িািাড়াও, িযয যাগযাহগি অযাব, সংস্থাগুরলাে মরধ্য 

প্রহিরাাহগিা এবাং িাধািণ ‘‘ক্ষেইন ক্ষেইন’’ (ডম্ধা পাাাি) স্থাি য় ও আন্তজযাহি  অংশীোে িাংগঠিগুরলাি ম্রধয 

পােস্পস্ট্রেক আস্থা নষ্ট্  িরি  েীঘ করময়ারে আস্থাি এই ক্ষয় আরলাাযিহূা বা এরজন্ডাি স্থাি য় রূপোি  িাি 

ক্ষম্িার  বাধাগ্রস্ত  িরি এবাং  াজ্জিি লক্ষয অজযি  িা িম্ভব িরচ্ছ িা   

িিরাাহগিা ও িেহিি অযাব তথ্য েযেস্থাপনা (আইএম্ )  াা যক্রম্ অপ্রিুল িযয িাংগ্রি পদ্ধহিরি উপি ি িরি 

পারি, ডারিিু  িৃ যপরক্ষি ম্রধয এম্ি ড ারিা স্বিন্ত্র সিা ডিই াািা এই পদ্ধস্ট্রতে গুণগি ম্ারিি হিিয়িা হেরি 

পারি অযবা াাহিো হিরূপরণি জিয  রঠাি ও তিহি  িযয িাংগ্ররিি রূপরিখা বাস্তবায়রিি জিয প্ররয়াজি য় 

েক্ষিািম্পন্ন আইএম্  ম্ীি অযারবি  যাও উরেখ  িা ডারি পারি  

এ িাড়াও , িযয িাংগ্ররিি পদ্ধহিগুরলা, হবরশষি ডিাট এিন্সজওগুরলারি প্রায়শই এম্িযারব হেজাইি  িা িয় 

ডাখারি ড ারিা হফেবযা  ল্প বা ম্িাম্ি প্রোরিি ি্রাাগ যার  িা এবাং এটা তিহি িার  প্রশ্নহবদ্ধ  রি  অিএব, 

উন্নি িযয ম্ারিি জিয এই অন্তহি যহিি বাধাগুরলা ডম্া ারবলা  িা, মাঠপয কারয় েুব যল িযয বযবস্থাপিাি িািা িিৃ 

াযারলঞ্জগুরলা ডম্া ারবলা  িা এবাং ডেরশ সিযয ডিিৃত্বস প্রহিষ্ঠা  িা অপহিিাা য   

এই গরবষণা িাংহক্ষপ্তিারি বহণ যি অরি গুরলা হবষয় িম্ভাবয এ টট বযাপ  িযয িম্ন্বয় প্রহিষ্ঠারিি ম্াধযরম্ িম্াধাি 

 িা ডারি পারি, াা উপরেিাি যূহম্ া পালি  িরব এবাং িযয হবষরয় বৃিরি পহিিরি িম্িযাি িম্াধািিতূ্র খ্াঁরজ 

ডপরি িাড়াপ্রোি াি  িাংগঠিগুরলার  আহ্বাি  িাি ক্ষম্িা িাখরব  এি ম্রধয িরযযি গুণম্াি বযাখযা  িা ডাম্ি 

িাড়াপ্রোরিি িরা িম্পহ যি, প্রা্ন্সত বগি িযয ম্ীি অযাব িরয়রি এম্ি িাংস্থাগুরলার  আইএম্ও-ড  ক্ষম্িা 

প্রোি, স্থাি য় ও আন্তজযাহি   ম্ীরেি ম্রধয িযয যারগি ডপ্রারটা ল হব ারশ িেহি অন্তযুযত ব যা রি পারি  িরব 

এই িম্িযাগুরলার   াা য িযারব িম্াধাি  িাি জিয, স্থাি য় পা যারয় িযয উৎপােি াি  ও িযয বযবিাি াি রেি 

িরা িারেি িরযযি প্ররয়াজি য়িাগুরলা ডবাঝাি জিয এবাং িরযযি প্ররবশগম্যিা ও বযবিারি িািা ডা-িম্স্ত 

াযারলঞ্জ ডম্া ারবলা  িরি পারি , ডি বযাপারি িিায়িা  িাি জিয িারেি উযরয়ি িম্পৃত ব িওয়া জরুহি   

ডবশ  রয় জি িাক্ষাৎ ািপ্রোি াি  বরলরিি ডা, গরবষণা েলটট িারেি িরা ডা ধিরিি আরলাািা ও প্রশ্ন 

 রিরি িা ড বল িাড়াপ্রোরিি ম্াধযরম্ই ডশষ িরচ্ছ িা  এই হিরিরব, জাহিিাংরঘি এরজন্সন্স, োিা এবাং 

আইএিন্সজওগুরলার  িারেি েৃশযম্াি িরযযি ি ম্াবদ্ধিািম্ূি শিাত ব  িরি এবাং িারেি  ারি ি্লয িযয প্র ল্প 

বাস্তবায়রিি ডক্ষরত্র িিািহি উপ ািরযাগ রেি জিয  াা য ি হ িা িা ডেখাি জিয ডিাহিাা িাড়াপ্রোি  ম্ য ারে 

িারেি স্থাি য় অাংশ োিরেি িরা িন্সক্রয়যারব া্ত ব িওয়া উহাি  

 


