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কযাম্প স্তররর গুরুত্বপরূ্ ণ ভবষয়গুর া 

আগস্ট ২০১৮  

এই ডকুমেন্ট কযাম্প লেমেে লেক্টমেে গুরুত্বপূর্ ণ বিষয়গুমোে েূবেকা এিং কে ণেচূীগুবেমক বিবদণষ্ট 

কযাম্পগুবেমে কার্ ণকে স্থে-েেন্বয় েেন্বয় োধি কেমে েহায়ো কমে। কযাম্প লেমেমেে েেন্বময়ে উন্নবে 

োধমিে বিষয়টি উত্থাবপে হময়মে বে আই বে এে দ্বাো, আই এে বে জি এিং অিযািয েহকেী দ্বাো, বিয়বেে 

বিোদৃশ্যে উপে বিেণে কমে এিং প্রবেবেবপ/ কবপ র্া েুেক্রমে েটিক দাবয়মত্বে অোমি িািামিা হয়বি, েথ্য 

আদািপ্রদাি এিং কযাম্প স্তমে লেক্টমেে প্রবেজক্রয়া অিুেের্| বিধ ণাবেে কযাম্প লেমেে লেক্টমেে গুরুত্বপরূ্ ণ 

বিষয়গুমো বে আই বে এে এে েটিক েহমর্াবিো বিশ্বচে কমে এিং োমদে োইি/স্থাি িযিস্থাপিা িটিে হয়, 

কযাম্প লেমেমে উন্নে/োমো েেন্বয়কােী প্রর্ুজি িযিস্থা প্রদাি কমে, লর্খাি অিযািয প্রবেষ্ঠাি লেক্টে বেবিক 

বিবদণষ্ট েহায়ো প্রদাি কেমে একই িায়িায়। এে উমেশ্য হমো কযাম্প লথ্মক কক্সে িািাে পর্ ণন্ত েথ্য ধাোে 

উন্নবে োধি কো র্া েটিকোমি, েটিক েেময় এিং প্রদািকৃে েমথ্যে উপে বেবি কমে লর্ি লেক্টে েেন্বয়কােী 

েটিক কার্ ণ িযিস্থা গ্রহি কেমে পামে।শ্ের্াথ্ী িযিস্থাপিায় এিা বিশ্বিযাপী এই বিয়ে লেমি চো হমে। 

২০১৮ োমেে িেুাই পর্ ণন্ত, কযাম্প লেমেমে িরুবে েহায়ো প্রদািকােী লেক্টেগুমো গুরুত্বপূর্ ণ ল াকাে 

পময়ন্টে প্রবেটষ্ঠে কমেমে, শুধুোত্র আিহাওয়া েংক্রান্ত ঘিিাে েহমর্াবিো প্রদামি চািণ কো হময়মে এিং 

কযামম্প োমদে লেক্টমেে িিয িরুবে েহমর্াবিো প্রদামি, ঘূবর্ ণঝড় এিং িষ ণাে লেৌেুমে পূি ণ প্রস্তুবেে পবেোমপে 

অংশ্ বহোমি িহৃীে হময়মে। 

পাাঁচটি লেক্টে ইবেেমধযই কযাম্প ল াকাে পময়ন্টমেে িিয টি ও আে প্রবেটষ্ঠে কমেমে র্া লকিে আিহাওয়া 

েংক্রান্ত ঘিিা এিং িরুবে েহমর্ািীোে দাবয়ত্বমক বিে্েৃে কেমে, কযাম্প লেমেমে োমদে বিেযবদমিে 

েহমর্াবিো এিং কার্ ণকাবেোমক আমো শ্জিশ্ােী কেমে, কযামম্পে োেপ্রাপ্ত এিং োইি িযিস্থাপিা েেথ্ ণি 

েংস্থাে োমথ্ ঘবিষ্ঠ েেন্বয় োধি কেমে। এ বপো প্রধািে প্রজক্রয়া েেন্বয়কােী েংস্থা লথ্মক প্রদািকােী 

োিকেী এো কযামম্প এমদে প্রবেবদমিে উপবস্থবে এিং লডবেোবে বিজিে কমে। েমিািীে ল াকাে পময়ন্ট 

লথ্মক েেয় প্রময়ািি ১০% লথ্মক  ২৫% এিা বিেণে কমে বিবদণষ্ট লেক্টমেে চাবহদাে উপে বেবি কমে এিং োমি/ 

গ্রাউমে অংশ্গ্রহর্কােীে িটিেোে উপে বেবি কমে এিং লেক্টে পবেচােিাকােীে লেে এিং েীব্রোে উপে 

বিেণে কমে। 

লেক্টেগুোে েমধয এই অবেেুখ প্রোবেে হমি, চেোি প্রমচষ্টাে েমে অংশ্ীদােী উপেবি বিিে কেমে এিং 

বিপমে প্রদাি কেমে পর্ ণাপ্ত েেো, কযাম্প এিং লেক্টে িমুড় লেক্টে ল াকাে পময়মন্টে িিয েি ণবিম্ন 

প্রময়ািিীয়ো। 

 কযাম্প স্তমেে গুরুত্বপূর্ ণ বিষয়গুমো: েূবেকা এিং দাবয়ত্ব 



জিবেবি  কযাম্প লেমেমেে োি লেক্টে ল াকাে পময়মন্টে েূবেকা হমো কযাম্প লেমেে লথ্মক েথ্য আদািপ্রদাি 

উন্নয়ি োধি কো। জিবেবি  কযাম্প োি লেক্টে ল াকাে পময়মন্টে উবচে বেআইবে এে োমথ্ কমথ্াপকথ্মি 

বির্ুি হওয়া, এেএেএে এিং কযামম্প েকে লেক্টমে অংশ্গ্রহিকােী, এিং লেক্টে েেন্বয়কােী দমেে োমথ্ 

বিয়বেে েথ্য আদািপ্রদাি গুর্িে লেিা অিণমিে েমেয এিং লেক্টমেে 

েম্মবেে উপে বিেণে এিং েোন্তোে োমিে উপে বিেণে কমে। 

জিবেবি  কযাম্প লেমেমেে োি লেক্টে ল াকাে পময়ন্টগুমোে দাবয়ত্ব: 

 জিবিবে েম্ভাষর্ কোে িিয বিমদণশ্ক িীবেগুবে েুমে ধরুি এিং এই 

িীবেোোগুমোমক েকে েেূ কে ণকামে প্রদশ্ ণি করুি চােটি আন্তঃ েংর্িু 

োধযে দ্বাো: অবধকাে বেবিক পদ্ধবে, লিাঁমচ থ্াকা লকজিক পদ্ধবে, েোি 

বেবিক পদ্ধবে এিং শ্ঙৃ্খো বেবিক পদ্ধবে। 

 কযাম্প েম্মন্বয়কােী বেটিংময় েজক্রয়োমি অংশ্গ্রহর্ করুি, কযামম্পে 

োবি ণক লেক্টে পবেবস্থবে লশ্য়াে কো, বিোদৃশ্যে উন্নবে এিং েুমর্াি েিাি 

কো, এিং লশ্য়াডণ লেক্টমেে েমিামর্াি িজৃদ্ধ কো। অিযািয লেিা 

প্রদািকােীমদে োমথ্ কেণিযেূেক এিং োেঞ্জেযপূর্ ণ লর্ািামর্াি বিজিে 

কো ল াোমে দাবয়ত্বশ্ীে এিং কার্ ণকােী প্রবেবিবধত্ব প্রদশ্ ণমিে েমেয। 

 কযামম্পে দাবয়মত্ব প্রাথ্বেক লর্ািামর্ামিে োধযে হি এিং প্রােবেক লেক্টমেে উিমে এেএেএে প্রদাি 

করুি এিং জিবিবেমে োমদে োধাের্ কার্ ণপ্রজক্রয়া প্রবেিন্ধকো িঝুমে এিং কযামম্প অিযািয 

িাস্তিায়িকােী েংস্থাে োমথ্ েেন্বয় িিমি েহমর্াবিো করুি। 

 প্রময়ািি অিুোমে কযাম্প লেমেে লেক্টে েেন্বয়কােী বেটিংময়ে িযিস্থা করুি, লর্োমি লেক্টে দ্বাো 

বিধ ণাবেে। কযামম্প অংশ্গ্রহর্কােীমদে োবেকা অিুর্ায়ী খাওয়ামিি এিং কযাম্প লেিাে েযাবপং/িকশ্া 

বেবেমে অিদাি োখুি, লেক্টে কার্ ণক্রমেে অিদাি েটিকোমি িেণোি েেয় পর্ ণন্ত অিুধাবিে হয়। 

 লেক্টে েেন্বয়কােী দমেে োমথ্ েিেেয় লর্ািামর্াি োখুি। লিো এিং উপমিো পর্ ণাময় লেক্টে েেন্বয়কােী 

দমেে োমথ্ একাত্বোে োমথ্ কাি করুি। 

 লিোে-বেবিক েবহংেো বিমিচিাে িেুি েংজিে পথ্গুোে েটিক িযিহাে েম্পমকণ বেআইবে, স্থাি 

পবেচােিাকােী এিং অিযািয লেক্টমে অংশ্গ্রহর্কােীো লর্ি েমচেি থ্ামক ো বিজিে করুি। 

 জিবিবে েথ্য আদািপ্রদামিে লেমত্র িীবেে এিং েুেোে েমি ণাচ্চ োি িিায় োখুি, জিবিবে আইএেএে 

কার্ ণবিি ণাহী দমেে েথ্য আদািপ্রদামিে চুজি  এিং পদ্ধবেে োমথ্ েম্মবে লেমখ। জিবিবে োেোইিােমদে েথ্য 

িযিহামে  োেঞ্জেযপূর্ ণ এিং স্পষ্ট েেথ্ ণমি িবড়ে থ্াকুি বিোপিা, শ্রদ্ধা, েম্মামিে খাবেমে। 

 

েরুরী প্রস্তুভত এবিং েবারবর েেয়, এ বপমদে দাবয়ত্ব থ্াকমি: 

 কযাম্প বেবিক িরুেী প্রস্তুবে এিং িিামিে বেটিংময় উপবস্থে থ্াকমি এিং জিবিবে োি লেক্টমে 

অংশ্গ্রহর্কােীমদে কযামম্প প্রবেবিবধত্ব কেমি; 

 প্রোবিে এোকায় অবেবেি েহমর্াবিোে প্রময়ািি বিজিে এিং লর্ািামর্াি কেমি। লর্মকামিা 

দুমর্ ণামি েহমর্াবিো প্রদাি কেমি; 

 স্থাি পবেচােিাকােী ল াকাে পময়ন্ট এিং কযামম্পে োেপ্রামপ্তে েমে ঘবিষ্ঠ লর্ািামর্াি োখুি; স্থাি 

পবেচােিা বিষয়ক দুঘ ণিিা িবিে েথ্য র্াচাই করুি এিং েহমর্াবিো করুি। 

 বিধ ণাের্/ির্ ণিা করুি প্রথ্ে লেমত্র লেক্টে োবেণে পময়ন্ট প্রোবিে এোকায় কাি কেমে বকিা এিং 

কে ণচােী এিং পবেেংখযাি লর্ািামর্াি কেমে বকিা; 

জিবিবে কযাম্প স্তে োি লেক্টে 

ল াকাে পময়ন্ট বেআইবে, 

এেএেএে, অথ্িা অিযািয 

লেক্টমেে উিেদাোমদে োমথ্ 

ঘিিাে বিবদণষ্ট ির্ ণিা, আদািপ্রদাি 

,েংগ্রহ ,প্রবেমিদি কো অথ্িা 

ক্লাময়ন্টমক ির্ ণিা কো র্ামিিা।  

ল াকাে পময়ন্ট জিবিবে লকে 

আমোচিায়,েিািকের্ অথ্িা 

চচণায় বিময়াজিে কো র্ামিিা অথ্িা 

বেআইবে, এেএেএে, অথ্িা 

অিযািয লেক্টমেে উিেদাোমদে 

োমথ্ িযিহাে কো র্ামিিা। 



 বপইআেইউ োি পবেচােিাে বিয়ে অিুোমে কযাম্প লেমেে েংমর্ািকােী বহমেমি বপইআেইউ 

জিবিবে কেীমদে োমথ্ েূে েূবেকা এিং দাবয়ত্ব পােি করুি। 

 লিো এিং উপমিো পর্ ণাময় লেক্টে েেন্বয়কােী দমেে োমথ্ একাত্বোে োমথ্ কাি করুি এিং 

প্রময়ািমি জিবিবে অব োেমদে োমথ্ও। 

 

 প্রস্তাভবত ভিব ণাচি প্রক্রিয়া এবিং ভির্ ণায়ক 

কযাম্প জ াকা  ভবষরয় ভিব ণাচি প্রক্রিয়া এবিং স র াভগতা: 

 কযাম্প স্তমে োি-লেক্টমে লর্মকামিা পবেচাবেে েংস্থা দ্বাো ল াকাে পময়ন্ট েেিোহ কো লর্মে পামে, 

লেক্টে েেন্বয়কােী দ্বাো েেন্বয়কৃে লেক্টমেে েমধয একটি পবেষ্কাে এিং স্বে প্রজক্রয়াে োধযমে 

বিধ ণাবেে এিং অিুমোবদে কো লর্মে পামে। 

 লেক্টে েেন্বয়কােী দেগুবে ল াকাে পময়ন্টগুবেে োমথ্ প্রবে োমে েুমখােুবখ বেটিং পবেচােিা কেমি 

বদ্ব-েুখী/উেময়ে লর্ািামর্াি বিজিে কেমে। 

 বিি ণাবচে কযাম্প োি লেক্টে ল াকাে পময়ন্টমেে দাবয়ত্ব এিং েূবেকা োি লেক্টেগুোে 

ওবেময়মন্টশ্মিে োধযমে েংমেমপ আমোচিা কমে িুজঝময় লদয়া লর্মে পামে। 

 োি লেক্টেগুোে দ্রেু েথ্য আদািপ্রদাি,েূে িােণা এিং েংমকে বিজিে কো উবচে। দ্রেু েথ্য 

আদািপ্রদামিে িিয অিযািয োধযে লর্েি whtasapp িযিহাে কো লর্মে পামে। 

প্রস্তাভবত ভবষয়গুর া: 

ল াকাে পময়ন্ট েংস্থাগুমোমক বিি ণাচমিে লেমত্র লেক্টে কার্ ণেেো উপবস্থবে ধাের্েেোে উপে বেবি কমে 

বিমিচিা কেমে পামে। োিদমে অন্তেুণি কো হমি: 

 কযাম্প লেত্র ল াকাে পময়ন্ট বহোমি অথ্ ণপূর্ ণোমি অিদাি োখাে েেো োখা, পািণিাে এিং োিবিক 

েম্প্রদাময়ে োমথ্ লর্ািামর্াি োখাে দেো থ্াকা। 

 িরুবে অিস্থাে লেমত্র দ্রেু লেে আমপ েেন্বয় এিং প্রচামেে েেয এিং দেো থ্াকা। 

 আন্তঃ-লেমত্রে পবেচােিা এিং েধযিবিণোে েমধয বিময়াজিে োখাে েেো। 

 একটি কযাম্প িিমি লেক্টে কাবেিবে অবেজ্ঞো এিং লেক্টে লেিাে অবেজ্ঞো থ্াকা প্রময়ািি, জিবিবে 

পথ্বিমদণশ্ক িীবে এিং ঘিিা পবেচােিাকােী প্রবশ্ের্ েম্পূর্ ণোে োমথ্ প্রোবর্ে। 

 অন্তে বেি োমেে িিয কযামম্পে বিষময় েধয / দীঘ ণমেয়াদী প্রবেশ্রুবে িদ্ধকের্। 

 

 

 

 


