এই কর্ম গ োষ্ঠীর উদ্দেশ্য হল ভোষোর দিক গেদ্দক ধোরোবোদহক, সুসঙ্গত এবং প্রোর্োণ্য পদ্ধদতগুদল বযবহোর কদ্দর
ত্রোণ্সংস্থো এবং ক্ষদতগ্রস্ত র্োনুষজনদ্দির র্দ্দধয একটি দির্ুখী গযো োদ্দযো
দ্দে গতোলো যোদ্দত র্দহলো-পুরুষ, বোলকবোদলকো
আর গসই সোদ্দে প্রোদিক ও প্রদতবন্ধী র্োনুষজন তোদ্দির গযসর্স্ত তেয প্রদ্দ োজন তো গপদ্দত পোদ্দরন এবং গয সহো তোগুদল
গিও ো হদ্দে গসগুদলর র্দ্দধয গকোন দজদনসগুদল তোদ্দির সবদ্দেদ্দ গবদশ্ প্রদ্দ োজন এবং তোদ্দির আশ্ংকোগুদল সম্পদ্দকম
র্তোর্ত জোনোদ্দত পোদ্দরন।
এই গকৌশ্দ্দলর র্োধযদ্দর্ এর্ন দি োকলোপগুদল শ্নোক্ত করো হদ্দব যো গকোনও জরুদর অবস্থো েলোকোলীন বো গরোদ্দ র
প্রোিুভমোব বো ঘূদণ্মঝদ্দের র্দ্দতো গকোনও আকদিক সংকদ্দের সর্

সর্দি ত, সোধোরণ্ বো সং ঠিত গসবোিোদ্দনর অংশ্

দহসোদ্দব শুরু করো হদ্দব। এই দি োকলোপগুদলর র্দ্দধয আদ্দে র্োঠকর্ীদ্দির সোহোযয করো যোদ্দত তোরো দবদভন্ন ধরদ্দনর
গযো োদ্দযোদ্দ র র্োধযর্ বযবহোর কদ্দর শ্রণ্োেী এবং আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠী, উভদ্দ র সোদ্দে সরোসদর গযো োদ্দযো

দ্দে

তু লদ্দত পোদ্দরন। জনদ্দ োষ্ঠীগুদলর পেদ্দের দিদ্দক লক্ষয গরদ্দখ গযো োদ্দযোদ্দ র র্োধযর্ গবদ্দে গন ো হদ্দব, যোর র্দ্দধয েোকদ্দব
গরদিও, অদিও, দভদিও, েোপোদ্দনো তেয, দিদজেোল এবং র্ুদ্দখোর্ুদখ কেোবোতম ো যোদ্দত র্োনদবক সহো তোর র্োন উন্নত
করো যো

এবং ক্ষদতগ্রস্ত র্োনুষদ্দির প্রদত আরও গবদশ্ িো বদ্ধতো দনদিত করো যো ।

গরদিওর র্োধযদ্দর্ গযো োদ্দযোদ্দ র ক্ষর্তো বোেোদ্দনো এবং অনুষ্ঠোন:
 ‘গবতোর সংলোপ’ গরদিও অনুষ্ঠোনটিদ্দত আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠীর র্োনুষজন সরকোর এবং ত্রোণ্সংস্থোর
কর্মকতম োদ্দির প্রশ্ন দজজ্ঞোসো করো এবং তোদ্দির সর্সযো তু দ্দল ধরোর সুদ্দযো পোন।
 গরদিও বোংলোদ্দিশ্ গবতোর এবং গরদিও নোদ্দের জোতী গবতোর সোংবোদিকদ্দির "শ্োদি ও সংঘোত সম্পদ্দকম
প্রদতদ্দবিন"-এর উপর প্রদশ্ক্ষণ্ গিও ো - যো সংঘোত এেোদ্দনো ও শ্োদি বজো রোখোর জনয জনদ্দ োষ্ঠীর র্দ্দধয
সম্প্রীদত দ্দে তু লদ্দত পক্ষপোতহীন ও সতয সংবোি পদরদ্দবশ্দ্দনর িক্ষতো ততদর করদ্দব ।
 গবতোর এবং নোে গরদিও'র কর্ী এবং গেেোদ্দসবীদ্দির জরুরী অবস্থো সম্প্রেোর এবং বোতম ো প্রেোদ্দরর িক্ষতো
দ্দে গতোলো হদ্দব।
 আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠীদ্দির জনয দশ্ক্ষোর্ূলক অনুষ্ঠোদ্দনর প্রসোর, যোদ্দত গলোক োন এবং দবদ্দশ্ষত
দকদ্দশ্োরদকদ্দশ্োরীরো অংশ্গ্রহণ্ করদ্দত পোদ্দর এর্ন দবদ্দনোিনর্ূলক অনুষ্ঠোন েোকদ্দব।
 আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠীর গরদিও গশ্রোতো িল।
গেকনোে





এলোকোদ্দত
গরোদহঙ্গো এবং আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠীদ্দক একসোদ্দে দনদ্দ জরুরী অবস্থোর জনয প্রস্তুদতর প্রদশ্ক্ষণ্।
দববোদ্দির সর্োধোন এবং গযৌেভোদ্দব দসদ্ধোি গ্রহণ্দ্দক উৎসোদহত করদ্দত পোরো উন্ন ন িদ্দলর সদি সহো তো।
উনদেংপ্রোং ও ন োপোরো কযোদ্দম্পর আদ্দশ্পোদ্দশ্র আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠীর সোদ্দে এর র্ূলযো ন করো প্রদ্দ োজন।
গহো োইকং-এর আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠীদ্দত েোকো জনদ্দ োষ্ঠীর গেেোদ্দসবকরো ত্রোণ্ সংস্থোগুদলর পদরেোলনো
জনদ্দ োষ্ঠীর গযো িোন এবং অংশ্গ্রহণ্ বোেোদ্দনোর উদ্দেদ্দশ্য কোজ করদ্দব।

সোধোরণ্
 আশ্র িোতো জনদ্দ োষ্ঠীদ্দক
িক্ষতো দ্দে গতোলো যো
 ইউদন ন পযমোদ্দ র কর্ী
বোদে বোদে দ দ্দ গিখো
জোনো সহজ হ ।

প্রদশ্ক্ষণ্ গিও ো যোদ্দত র্োনুষজদ্দনর সোদ্দে কেোবোতম ো এবং জনদ্দ োষ্ঠীর গযো িোদ্দনর
।
এবং সহদ্দযো ী সংস্থোগুদল জনদ্দ োষ্ঠীর র্দ্দধয আলোপ আদ্দলোেনো, উঠোন তবঠক এবং
সোক্ষোৎ করদ্দব যোদ্দত জনদ্দ োষ্ঠীর সোদ্দে আলোপআদ্দলোেনো করো ও তোদ্দির র্তোর্ত



স্থোনী ভোদ্দব পদরেোদলত দশ্শুদ্দির জনয কর্মসূেীদ্দত জনদ্দ োষ্ঠীর অংশ্গ্রহণ্ বোেোদ্দনো ও সোর্োদজক এবং
আেরণ্ ত পদরবতম দ্দনর দবষদ্দ
পদ্ধদতদ্দত ও োিম পযমোদ্দ

জোনোদ্দনো: এর র্দ্দধয রদ্দ দ্দে দশ্শুদ্দির অদধকোর সম্পদ্দকম প্রেোদ্দরর জনয দবদভন্ন

সুপদরকদিতভোদ্দব জনদ্দ োষ্ঠীর অংশ্গ্রহণ্।

