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পাঠকদের তাদের নিজস্ব প্রকাশিার জি্য উপাোি পুিরুৎপােি করদত উৎসানিত করা িয়, যতক্ষণ িা এগুদ�া 
বানণনজ্যকভাদব নবনরি িদছে। ওনিআই যথাযথ স্ববীকৃনত এবং প্রকাশিার একটি অিুন�নপর জি্য অিুদরাধ 
জািায়। অি�াইি ব্যবিাদরর জি্য, আমরা পাঠকদের ওনিআই ওদয়বসাইদে আস� সংস্াদির সাদথ সংযুক্ত 
িদত বন�। এই গদবষণাপদরে উপস্ানপত মতামতগুদ�া একান্তই ল�খদকর(লের), এবং এগুদ�া ওনিআই বা 
আমাদের অংশবীোরদের মতামদতর প্রনতনিনধত্ব কদর িা।

এই কাদজর �াইদসন্স CC BY-NC-ND 4.0 এর অধবীদি।

কীভানব উদ্ধৃ লি লিনি হনব : Lough, O., Spencer, A., Coyle, D., Jainul, M.A. and Barua, H. (2021) 
বাং�াদেদশর কক্সবাজাদর লরানিঙ্া শরণাথবীথী  প্রনতনরিয়ায় অংশগ্রিণ ও অন্তভুভুনক্ত : ‘আমরা কখদিাই প্রথদম কথা 
বন� িা’। এইচনপনজ ওয়ারককং লপপার। �ন্ডি : ODI (https://odi.org/en/publications/participation-
and-inclusion-in-the-rohingya-refugee-response-in-coxs-bazar-bangladesh-we-never-
speak-first)।

এই নপনিএফ-টি সিজ�ভ্যতার উত্তম অিুশবী�ি অিুযায়বী প্রস্তুত করা িদয়দে।
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স্্কৃহি

ল�খকগণ IOM-কক্সবাজাদরর কনমউনিটি নফল্ড লস্বছোদসবকদের সাদথ লরানিঙ্া লযাগাদযাদগর ে�দক ধি্যবাে 
জািাদত চাি – আব্ ুরিমাি, আয়াস�ু িক, বের আ�ম, িানসম উল্াি/অং নমন্ট, নখি মাউং িথওদয়, লমািাম্মে 
তাদির, লমািাম্মে আিসার, লমািাম্মে নব�া�, িরূ লমািাম্মে এসএফ এবং জানিে উল্াি – যাারা এই গদবষণার 
িকশা ও নবদলেষদণ যদথষ্ট অবোি লরদখদেি এবং পাশাপানশ লরানিঙ্া সম্প্রোদয়র সাদথ তথ্য সংগ্রি কদরদেি। 
ট্ান্স�ুদকর ে� ইংদরনজ প্রনতন�নপদত লরানিঙ্া সাক্ষাৎকাদরর অিুবাদের গুরুত্বপণূভু গুণমাি নিয়ন্ত্রণ প্রোি কদর। 
গদবষণা প্রনরিয়া জদু়ে অভ্যন্তরবীণ পযভুাদ�াচিা ও সমথভুদির জি্য আমরা িাদিে আদন্তকুইসা, বািাউনদিি বািার, 
মানরঅ্যাদজে�া নি'আেদমা, েম পামার, �ায়�া সমুাইয়া এবং খস়ো সম্পদকভু  সমকক্ষ পযভুাদ�াচিা মন্তদব্যর 
জি্য একজি অনতনরক্ত লবিামবী পযভুাদ�াচক, পাশাপানশ লভদরানিক বারদব�াে, জি ব্ায়ান্ট, সারাি এিদজনর 
এবং লসাচভু া ও'ক্যা�াঘাি-লক ধি্যবাে জািাই। �রা মােভু নশং ও ক্যাে �্যাংিি অম�ূ্য প্রকল্প ব্যবস্াপিা সিায়তা 
প্রোি কদরি এবং লকটি ফরনসথ এবং িািাি বাস সম্পােিা, িকশা এবং উৎপােদির লিতৃত্ব লেি। পনরদশদষ এবং 
সবদচদয় গুরুত্বপণূভু, আমরা লরানিঙ্া শরণাথবীথী  এবং মািবতাবােবী সািায্যকারবী সংস্াগুদ�ার কাদে কৃতজ্ঞ, যারা এই 
গদবষণায় অংশ লিওয়ার জি্য তাদের ম�ূ্যবাি সময় এবং েক্ষতা নেদয়দেি।

লেখকক্ের সম্পক্ক্
অলিভার িফ ODI-এ নিউম্যানিোনরয়াি পন�নস গ্রুদপর (HPG) একজি নরসাচভু  লফদ�া।

আনিকজান্দা স্পেন্ার HPG-এর একজি গদবষণা কমভুকতভু া।

ড্াল�ন়েি স্কান়েি কক্সবাজাদর IOM-এর কনমউনিদকশি উইে কনমউনিটিজ (CwC) কাযভুরিদমর 
সমন্বয়কারবী।

স্মাহাম্মি আবিুল্াহ জ়ে�ুি কক্সবাজাদর  IOM-এর নসিনলিউনস (CwC) নফল্ড সিকারবী।

হৃলিকা বডু়ো একজি স্বাধবীি পরামশভুক।
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হিবভুাি্ সারসংদষেপ
২০১৭ সাদ�র আগস্ট লথদক লসদটেম্বদরর মদধ্য নময়ািমাদরর উত্তর রাখাইি প্রদেশ লথদক ৭০০,০০০ এরও লবনশ লরানিঙ্া 
শরণাথবীথী  তাদের বান়ে ঘর লেদ়ে পান�দয় যায় এবং বাং�াদেদশর কক্সবাজাদর এদস বসনত স্াপি কদর যা দ্রুতই নবদবের 
বৃিত্তম এবং সবভুানধক ঘিবসনতপূণভু শরণাথবীথী  নশনবদর পনরণত িয়। নময়ািমাদরর সশস্ত্র বানিিবীর ব্যাপক ও সংঘটিত 
সনিংস অনভযাি লথদক পান�দয় তারা ১৯৭৮, ১৯৯১ এবং ২০১৬ সাদ� বাং�াদেদশ থাকা লরানিঙ্াদের নবে্যমাি 
জিদগাষ্ঠীর সাদথ লযাগ লেয়, যারা একই ধরদণর সামনরক “পনরষ্করণ” অনভযাদির নশকার। এটি সবদচদয় সাম্প্রনতক 
এবং এখিও পযভুন্ত বাস্তুচু্যনতর বৃিত্তম লেউ যা এখি পঞ্চম বেদর প্রদবশ করদে। ব্যাপক জিপ্রনতদরাদধর মদধ্য চ�মাি 
সামনরক অভু্যত্াদি নময়ািমার নবপযভুস্ত িদয় পদ়েদে, নিকে ভনবষ্যদত শরণাথবীথী দের নিরাপে প্রত্যাবতভু দির সম্াবিা 
অিিুদময় লথদক যাদছে। 

এই গদবষণায় কক্সবাজাদর মািনবক প্রনতনরিয়ায় অংশগ্রিণ এবং অন্তভুভুনক্ত সম্পরককত নবষয়গুদ�া অদন্বষণ করা িদয়দে 
(বক্স ১ লেখুি)। এটি অিুসন্াি কদর লয লরানিঙ্া শরণাথবীথী রা তাদের জবীবিদক প্রভানবত কদর এমি নসদ্ান্তগুদ�াদত 
জন়েত নক িা এবং কবীভাদব জন়েত, লয প্রনরিয়ার মাধ্যদম এটি ঘদে, এবং এই গনতশবী�তা ও আরও অন্তভুভুনক্তমূ�ক 
প্রনতনরিয়ার মদধ্য লযাগসূরে। এটি নিউম্যানিোনরয়াি পন�নস গ্রুপ (HPG) কতৃভু ক ODI মািনবক কমভুকাদডে অন্তভুভুনক্ত এবং 
বজভু ি পরবীক্ষা কদর একটি বৃিত্তর প্রকদল্পর অংশ গঠি কদর।

কক্সবাজাদরর লপ্রক্ষাপেটি একটি গভবীরভাদব চ্যাদ�নজেং নবষয় লযখাদি সম্প্রোয়গুদ�াদক এমি নসদ্ান্তগুদ�াদত 
জন়েত কদর যা অথভুপূণভুভাদব এবং অন্তভুভুনক্তমূ�কভাদব তাদের জবীবি প্রভানবত কদর। কদয়ক েশক ধদর নময়ািমাদরর 
সামানজক, অথভুনিনতক ও রাজনিনতক জবীবি লথদক লরানিঙ্াদের পনরকনল্পতভাদব বাে লেওয়া িদয়দে। এই প্রানন্তককরণ 
বাং�াদেদশ তাদের বাস্তুচু্যনতর অনভজ্ঞতাদতও প্রনতফন�ত িদয়দে, লযখাদি শরণাথবীথী  নিসাদব লমৌন�ক অনধকার 
প্রদয়াদগর ক্ষমতার মদধ্য লরানিঙ্ারা মারাত্মকভাদব সবীমাবদ্ রদয়দে। এই অনভজ্ঞতাগুদ�া সবীমাবদ্ ন�ঙ্ িবীনত, ভাষার 
বাধা এবং বাস্তুচু্যনতর অনভজ্ঞতার সাদথ নমন�ত িদয়দে যা নবসৃ্তত অংশগ্রিদণর জি্য উদল্খদযাগ্য বাস্তনবক চ্যাদ�জে 
ততনর কদরদে। সংকদের তবীব্ মারো এবং এটি পূরদণর জি্য উপ�ভ্য নবসৃ্তত সংস্াদির কারদণ এটি আরও লবদ়ে লগদে। 
এই নবষয়গুদ�া বাং�াদেশ সরকার কতৃভু ক গৃিবীত পেদক্ষদপর কারদণ যদথষ্ট পনরমাদণ জটি� িদয় উদঠদে, যা দ্রুত 
প্রত্যাবতভু দির �দক্ষ্য শরণাথবীথী  সমস্যা সামা� লেওয়ার লক্ষরেগুদ�াদক অদিক লবনশ সবীমাবদ্ কদর লফদ�দে এবং আরও 
লবনশ সংকুনচত কদর তু�দে। 

রস 1 অংশগ্রহণ এরং অন্তর্্নতি : এগুক্েবা কী এরং এক্ের সম্পক্ কী?

এখাদি অন্তভুভুনক্তদক নিরদপক্ষ, ি্যায়সঙ্ত সিায়তা নিনচিত করার প্রনরিয়া নিসাদব লবাঝাদিা িয় যা 
মািুষ অিুভব করদত পাদর এমি প্রানন্তককরদণর নিরেকষ্ট চানিো এবং নিেশভুিগুদ�া নবদবচিা কদর। 
এর মদধ্য প্রদয়াজি পূরণ করা িদছে নক িা তার বাইদর লফাকাদসর পনরবতভু ি জন়েত, প্রানন্তককরদণর 
নিেশভুিগুদ�ার একটি নবসৃ্তত নবদলেষদণ তারা কবীভাদব প্রথমবার উত্ানপত িয় তা প্রভানবত কদর। 
মািুদষর তবনচরে্যময় চানিো এবং অগ্রানধকাদরর প্রনত মািনবক পেদক্ষপদক আরও প্রনতনরিয়াশ বী� 
করার জি্য অংশগ্রিণদক ব্যাপকভাদব একটি গুরুত্বপূণভু উপায় নিসাদব লেখা িয়। তদব, যখি অন্তভুভুনক্তর 
একটি নভনত্তগত উপাোি নিসাদব লেখা িয়, এটি প্রানন্তক সম্প্রোয়গুদ�ার সংগঠিত করার, সংিনত গদ়ে 
লতা�ার, তাদের অনধকার োনব করার এবং সংকে প্রনতনরিয়ায় সমাি অংশ বীোর নিসাদব জন়েত 
িওয়ার একটি উপায় সরবরাি কদর একটি বৃিত্তর তাৎপযভু অজভু ি কদর।
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তা সদ্বেও, মািনবক প্রনতনরিয়ার লবশ কদয়কটি তবনশষ্ট্যও এই সমস্যাগুদ�া সমাধাদির সুদযাগ সবীনমত কদরদে। 
রাজনিনতক চ্যাদ�জেগুদ�ার সাদথ প্রযুনক্তগত সািায্যকারবী সংস্া দ্ারা সমাধাি করা লযদত পাদর এরকম উচ্চ মারোর 
প্রত্যাশা এবং অংশগ্রিদণর ওপর সামনগ্রক লিতৃত্ব স্পষ্ট লকৌশ� ও উদদিদশ্যর অভাদবর সাদথ সাদথ সাধারণত েবুভু� 
নিসাদব নবদবনচত িয়। অিমিবীয় প্রকল্প চরি এবং সংনক্ষপ্ত সময়সবীমার মদতা পনরচা�িার মািনবক পদ্নতগুদ�া ও 
সম্প্রোদয়র সাদথ গভবীর এবং আরও লেকসই লযাগাদযাদগর সুদযাগ সবীনমত কদর। প্রজনুক্তগত, ঝুানক-নবমুখ এবং নকেু 
লক্ষদরে লরানিঙ্াদের প্রনত িগ্ন নপতৃতানন্ত্রক মদিাভাব এবং কমভুসূচবীর বৃিত্তর মান�কািার জি্য তাদের সম্াবিার কারদণ 
এটি আদরা তবীব্ িদয়দে। নবদশষ কদর সম্মুখসানরর কমবীথী দের মদধ্য শরণাথবীথী দের নিদয় একটি গভবীর 'অি্যমিস্কতা' 
রদয়দে, যা মািনবক নসদ্ান্ত গ্রিদণর জায়গা লথদক তাদের প্রায় সম্পূণভু অিুপনস্নতর সাদথ যুক্ত। 

একটি সংকদের লপ্রক্ষাপদে যা একটি সমগ্র জিদগাষ্ঠীদক মািবানধকাদরর নিয়মতানন্ত্রক অস্ববীকার এবং এর 
গভবীরভাদব ক্ষমতািবীি পনরণনত দ্ারা প্রনতষ্ঠিত, অনধকার এবং ক্ষমতায়দির ভাষাও অংশগ্রিদণর উপর মািনবক 
বকৃ্ততায় অদু্তভাদব অিুপনস্ত। এর পনরবদতভু , মূ�ত কমভুসূনচর কাযভুকানরতা এবং েক্ষতা উন্নত করার লক্ষদরে 
অংশগ্রিণ লেখা যায়।

সামনগ্রকভাদব, এখাদি এই ধারণাদক সমথভুি করার মদতা খুব কমই আদে লয েবীঘভুস্ায়বী বাস্তচু্যনত সমদয়র সাদথ সাদথ 
অংশগ্রিণদক আরও গভবীর করার জি্য জায়গা ততনর করদে। যনেও সম্প্রোদয়র সাদথ লযাগাদযাদগ ভারবী নবনিদয়াগ 
আরও ভাদ�া ব্যস্ততার নভনত্তদক শনক্তশা�বী কদরদে, অদিক সািায্যকারবী সংস্া এখিও অংশগ্রিদণর লমৌন�ক 
নবষয়গুদ�া সঠিকভাদব লপদত �়োই কদরি, এমিনক শরণাথবীথী  প্রনতনরিয়াটি পঞ্চম বেদর প্রদবশ করার পদরও। এই 
গদবষণা লথদক সাক্ষাৎকার লিওয়া শরণাথবীথী রা তাদের জবীবিদক প্রভানবত কদর এমি নসদ্ান্তগুদ�া লথদক নবনছেন্ন 
িওয়ার জি্য ব্যাপক িতাশা প্রকাশ কদরদেি। এো়োও তারা বারবার মািনবক কাযভুরিদমর পনরনধ ও লফাকাস সম্পদকভু  
তাদের উপ�নধি এবং তাদের নিজস্ব অগ্রানধকার ও বাস্তব অনভজ্ঞতার মদধ্য ভু� প্রানন্তককরণ তুদ� ধরনেদ�ি। 
মতামত জািাদিার ফা াকদফাকরগুদ�া সঠিকভাদব বন্ করা িদছে িা, অনভদযাগ ও মতামত প্রনরিয়াগুদ�া অদিক 
শরণাথবীথী র জি্য একটি অকাযভুকর ও নবনছেন্ন অনভজ্ঞতা এবং লকৌশ�গত বা প্রাদয়ানগক নবষয়সূনচ নিধভুারদণ লরানিঙ্া 
কণ্ঠস্বরদক অথভুবি বক্তব্য লথদক বাে লেওয়া িদয়দে। খাত-লকন্রিক শরণাথবীথী  কনমটির রিমবধভুমাি ব্যবিার একটি 
আশাব্যজেক পেদক্ষপ, নকন্তু তাদের ভূনমকা প্রায়শই জবাবনেনিতার পনরবদতভু  কমভুসূনচ সমথভুদির মদধ্য সবীমাবদ্ 
থাদক। স্বনিভভু র লগাষ্ঠী এবং েবুভু� লগাষ্ঠীর অনধকতর অনধকারনভনত্তক সমাদবশদক সমথভুি করার অি্যাি্য প্রদচষ্টা 
যা তাদের জি্য গুরুত্বপূণভু নবষয়গুদ�া নচননিত কদর এবং সমাধাি করদত পাদর যা একটি আশাব্যজেক মদি� প্রোি 
কদর, নকন্তু লসগুদ�া তাদের কুান়েদতই লথদক যায়। এনেদক, শরণাথবীথী  সুশবী� সমাজ  –  স্ব-সংগঠিত স্ািবীয় কনমটি 
লথদক শুরু কদর শরণাথবীথী  লিতৃত্বাধবীি সংগঠিগুদ�া – মািনবক প্রনতনরিয়ার সাদথ জন়েত িওয়ার জি্য প্রদবশপথ 
খুাদজ লপদত �়োই কদর।

কসরবাজবার প্রনিনরিযবায সবাহবায্যকবারী সংস্বাগুক্েবার জি্য স্পবানরশসমূহ

স্�িধৃ নবের প্রলি প্রলিলরি়ো জা�ান�া

• নসিনলিউনস ওয়ারককং গ্রুদপর ২০১৯ সাদ�র এএনপ ইশদতিাদরর ওপর নিরমকত এবং সরাসনর শরণাথবীথী  সম্পৃক্ততা এবং 
পযভুাদ�াচিার মাধ্যদম প্রাসনঙ্ক জিসংখ্যার জবাবনেনিতার (AAP) জি্য একটি প্রনতনরিয়া-নবসৃ্তত লকৌশদ�র 
আদেশ এবং প্রনতশ্ুনতবদ্।

• লযৌথ প্রনতনরিয়া পনরকল্পিা (JRP) উন্নয়ি বা নবনশষ্ট ব্যনক্তদের পনরেশভুদির মদতা ঘেিা এবং প্রনরিয়াগুদ�াদত 
সরাসনর জন়েত থাকা নিনচিত কদর শরণাথবীথী  অংশগ্রিদণর প্রনত েশৃ্যমাি প্রনতশ্ুনত প্রেশভুি করুি। প্রনরিয়াগুদ�ার 
সাদথ জন়েত থাকার জি্য এটি পনরষ্কার �া� লরখার সাদথ নমন�ত করুি – নবদশষত স্ািান্তর এবং প্রত্যাবতভু দির 
সময় – লযখাদি যথাযথভাদব শরণাথবীথী দের লিওয়া িয় িা।
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• নিনচিত করুি লয শরণাথবীথী  অংশগ্রিদণর জি্য রাজনিনতক স্াি সংরক্ষণ জাতবীয় এবং স্ািবীয় পযভুাদয় সরকাদরর 
সাদথ এিদভাদকনস কমভুসূচবীর লক্রিনবন্দুত থাকদব। 

িািানির প্রলি

• শরণাথবীথী  সম্প্রোয় ও লগাষ্ঠীগুদ�ার সাদথ সম্পকভু  গভবীর করার উপায় নিসাদব কদয়ক বেদরর িমিবীয় তিনব�দক 
অগ্রানধকার নেি এবং নশক্ষা ও সি-সৃষ্টির জি্য প্রদয়াজিবীয় সময় এবং স্াি সরবরাি করুি। জানতসংদঘর সংস্াসমূি 
ও তাদের বাস্তবায়িকারবী অংশবীোরদের সাদথ কাজ কদর জানতসংদঘর মাধ্যদম প্রেত্ত উপ-অিুোি একইভাদব জানর 
নিনচিত করা।

• িারবী ও লমদয়দের অংশগ্রিণ লজারোর করার �দক্ষ্য কাযভুরিদমর জি্য তিনব� সম্প্রসারণ, প্রনতবন্বী ব্যনক্ত, নবনভন্ন 
লযৌি অনভমুনখতা, ন�ঙ্ পনরচয় এবং অনভব্যনক্ত ও লযৌি তবনশষ্ট্য এবং অি্যাি্য প্রানন্তক লগাষ্ঠী, অংশবীোরদের সাদথ 
কাজ কদর প্রনতনরিয়া জদু়ে অিুরূপ সুদযাগ উপ�ভ্য নিনচিত করার জি্য এবং শুধুমারে নিরেকষ্ট সংস্ার কাদজর 
আওতাধবীি এ�াকার মদধ্য িয়।

• অংশগ্রিদণর অংশগ্রিণমূ�ক নেকগুদ�ার জি্য সিায়তার নেদক উন্নয়দির সংস্ািগুদ�া চ্যাদি� উন্নত করুি – 
লযমি লিতৃত্ব নবকাশ, সংিনত গদ়ে লতা�া বা সুশবী� সমাজদক শনক্তশা�বী করা – যা মািনবক আদেশ বা সময়সবীমার 
মদধ্য িাও বসদত পাদর। এর মদধ্য অংশবীোর ও শরণাথবীথী দের সাদথ সৃজিশবী�ভাদব কাজ করা জন়েত থাকদত পাদর 
এমি পদ্নতগুদ�া শিাক্ত করদত যা 'রািাদরর অধবীদি থাকার' সময় ক্ষমতায়দির উদদিশ্যগুদ�াদত অবোি রাখদত 
পাদর বা রাজনিনতক সংদবেিশবী�তার লক্ষদরে নবে্যমাি প্রানতষ্ানিক নিয়মগুদ�ার সাদথ কাজ করদত পাদর।

• োতা লগাষ্ঠীর মদধ্য সাধারণ AAP উদদিশ্যগুদ�া নবকাশ করুি ও সম্মত িি এবং সরকার, প্রনতনরিয়া লিতৃত্ব এবং 
অংশবীোরদের সাদথ অ্যািদভাদকনসদত জন়েত থাকার সময় এগুদ�া উদদিশ্যসাধদির উপায় নিসাদব ব্যবিার করুি।

স্েক্টর স্�িধৃ নবের প্রলি

• অংশগ্রিণ লজারোর করার লক্ষদরে লসক্টরা� কনমটিগুদ�ার ভূনমকা পযভুাদ�াচিা এবং স্পষ্ট করুি। শুধুমারে কাযভুরিম 
সমথভুদির পনরবদতভু  জবাবনেনিতা এবং িূ্যিতম মািগুদ�াদক নঘদর কনমটিগুদ�াদক পুিরায় একসাদথ করার জি্য 
কনমউনিটি লস্কার কাদিভু র মদতা পদ্নত গ্রিণ করুি। 

• সমান্তরা�ভাদব, লসক্টরা� কনমটিগুদ�ার লকৌশ� নিধভুারদণ আরও সরাসনর জন়েত িওয়ার উপায়গুদ�া অদন্বষণ 
করুি, উোিরণস্বরূপ প্রদয়াজি মূ�্যায়দি অংশ লিওয়া এবং পযভুাদ�াচিা কদর বা িবীনত প্রনরিয়ায় তাদের মতামত 
কাঠাদমাবদ্ কদর। 

• কনমটির কাঠাদমার মদধ্য মনি�া এবং অি্যাি্য প্রানন্তক লগাষ্ঠীগুদ�ার অন্তভুভুনক্তর বতভু মাি পদ্নতর উপর িনথ পাঠ 
এবং লযখাদি প্রাসনঙ্ক লসখাদি লকৌশ� পনরবতভু ি করুি। এর মদধ্য অি্যাি্য অন্তভুভুনক্ত-লকন্রিক স্াি লযমি মনি�া 
কনমটি এবং বা প্রনতবন্বী ব্যনক্তদের জি্য স্বনিভভু র লগাষ্ঠীর সাদথ সংদযাগ গদ়ে লতা�ার জি্য কাজ করা জন়েত 
থাকদত পাদর।

• এই খাদতর মদধ্য স্ািবীয়ভাদব পনরচান�ত পেদক্ষপদক শনক্তশা�বী করার প্রদচষ্টা যাদত সমন্বয় ব্যবস্ার সাদথ জন়েত 
থাকার জি্য প্রাসনঙ্ক নবষদয় কাজ করা লরানিঙ্া সুশবী� সমাদজর সংগঠিগুদ�ার (CSOs) জি্য জায়গা ততনর কদর 
তা নিনচিত করুি। এর মদধ্য নভনিও কিফাদরনন্সং সফেওয়্যাদরর মাধ্যদম বা প্রনক্স নিসাদব কাজ করা অংশবীোর 
সংস্াগুদ�ার মাধ্যদম সরাসনর অংশগ্রিণ জন়েত থাকদত পাদর।
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বাস্তবা়ে�কারী েংস্াগুনিার প্রলি (জালিেংঘ, এ�লজেমূহ এবং স্রড রিে মুভনম�্ট)

• জিদগাষ্ঠী প্রনতনিনধদের (মািঝন) প্রাসনঙ্ক প্রনশক্ষণ প্রোি করুি যাদত তা ারা তাদের বতভু মাি মধ্যস্তাকারবী 
ভূনমকা লযমি ক্যাম্প-স্তদরর সমন্বয় ব্যবস্ার কাঠাদমা এবং কাযভুকানরতা বা অন্তভুভুনক্তর লমৌন�ক িবীনতগুদ�া আদরা 
ভাদ�াভাদব বাস্তবায়ি করদত সক্ষম িি।

• মািনজদের নবকল্প নিসাদব নববেস্ত মধ্যস্তাকারবীদের ততনর বা শনক্তশা�বী করার জি্য সম্প্রোদয়র সাদথ কাজ করুি 
যারা কাযভুকরভাদব তাদের ভূনমকা পা�ি কদর িা বা নিরেকষ্ট লগাষ্ঠীগুদ�াদক বাে লেয় িা।

• পরামশভু প্রনরিয়ায় সম্প্রোয় গঠিত সাব-লিক (সমাজ) কনমটির সাদথ সরাসনর জন়েত থাকুি, নবদশষ কদর নিরেকষ্ট 
লিক বা উপ-লিকগুদ�াদত মদিানিদবশ করা নরিয়াক�াপ সম্পরককত। এটি করা সম্প্রোদয়র সনম্মন�ত চানিোগুদ�া 
সঠিকভাদব লবাঝা নিনচিত করার একটি উপায় সরবরাি কদর লয প্রনতনরিয়া জািাদিার ফা াকদফাকরগুদ�া বারবার 
প্রভাবশা�বী ব্যনক্তদের একটি বৃিত্তর েদ�র সাদথ জন়েত িদয় আদরা কাযভুকরভাদব বন্ করা লযদত পাদর এবং লশামাজ 
কনমটিগুদ�া সম্প্রোয় সংিনতদক সমথভুি করার লক্ষদরে এবং মািনজর ক্ষমতার উপর িজর রাখার লক্ষদরে তাদের 
ভূনমকাদক শনক্তশা�বী এবং তবধতা লেয়। এই জাতবীয় প্রনরিয়াগুদ�া লথদক কারা বাে পদ়েদে লযমি িারবী ও লমদয়রা, 
এবং অংশগ্রিদণর জি্য নবকল্প পথ ততনর করা নিনচিত করার নবদলেষদণর মাধ্যদম এই জাতবীয় লকািও সংযুনক্ত বাে 
লেওয়া িদ� তা অবনিত করা উনচত।

• নবতরদণর বাইদর কাযভুরিম চদরির অি্যাি্য নেকগুদ�াদত লস্বছোদসবকদের অন্তভুভুক্ত করার কাজ করুি লযমি প্রকল্প 
পনরকল্পিা বা পযভুাদ�াচিা প্রনরিয়া এবং তাদের বাং�াদেশবী এবং আন্তজভু ানতক সিকমবীথী দের সাদথ নিয়নমত সরাসনর 
লযাগাদযাদগর মদধ্য নিদয় আসা। 

• সম্মুখসানরর ও প্রযুনক্তগত উভয় কমবীথী দের মদধ্য লরানিঙ্াদের সাদথ সম্পরককত কুসংস্কার এবং অিুমািগুদ�া লবাঝা 
ও লমাকাদব�া করার জি্য কাজ করুি এবং অংশগ্রিদণর জি্য অনধকার-নভনত্তক েষৃ্টিভনঙ্ নিনচিত করা নিয়নমত 
সংদবেিশবী�তা এবং বৃিত্তর সাংগঠনিক সংসৃ্কনতর অংশ।

• কক্সবাজার প্রসদঙ্ সারভাইভার ও কনমউনিটি-লিতৃত্বাধবীি প্রনতনরিয়া (SCLR) লপ্রাগ্রানমং মদি� অনভদযানজত করুি 
ও পরবীক্ষা করুি। 



হিউম্যাহিটযাহিযযাি পহিহি 
গ্রুপ (HPG) মযািহিক হিষযয 
কযাজ কিযা স্যাধীি গযিষক 
এিং য�যাগযায�যাগ যপশযাদযািযদি 
হিযবেি অি্তম প্রধযাি দি। 
এটি উচ্চ মযাযিি হিযলেষণ, 
িংিযাপ এিং হিতযককে ি 
িংহমশ্রযণি মযাধ্যম মযািহিক 
িীহত এিং অিুশ ীিযিি 
উন্নহতি জি্ হিযিহদত।
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