প্রকল্পে লিঙ্গ লিলিক সল িংসতা সম্পলকিত লিল্পদিলিকাসমূ

নির্দে নিকাসমূর্ে মূলত দুটি অংি রর়্ের্ে - প্রথম অংর্ি নির়্োগকতো ও টিকাদার্রর জিয একটি িমুিা
কমপনরকল্পিা
ে
এবং নিতী়ে অংর্ি রর়্ের্ে শ্রনমকর্দর সার্থ কার্জর চুক্তি সম্পাদর্ির নিনমর্ে স্বাক্ষরসম্বনলত
একটি বাধ্যতামূলক স্বর্ ানিত ঘ ািণাপর্ের ফরমযাি।
প্রথম অংিঃ প্রকল্প বাস্তবা়েিকারী সংস্থার জিয নির্দে নিকাসমূে
প্রকর্ল্পর কমপনরকল্পিা
ে
নলঙ্গ নিনেক সনেংসতার্ক (GBV) সংজ্ঞান়েত এবং এই ধ্রর্ণর পনরনস্থনত সমাধ্ার্ির
জিয নবদযমাি পদ্ধনতর বণিা
ে কর্র। ঘসই সার্থ নলঙ্গ নিনেক সনেংসতার জিয সম্ভাবয ঝু ুঁ নক ও প্রকর্ল্পর
পনরনস্থনত নিরূপণ/মূলযা়েি কর্র এবং প্রকল্প সম্প্রদা়ে নবর্িিত মনেলার্দরর্ক নিরাপদ, সুরনক্ষত ও ঝু ুঁ নকমুি
রাখর্ত কমী ও শ্রমজীবীর্দর সামাক্তজক ও সাংস্কৃনতকিার্ব অিুর্মানদত আচরণ সম্পর্কে সর্চতিতা বৃক্তদ্ধর
লর্ক্ষযও একটি পনরকল্পিা প্রস্তুত কর্র।
নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা ের্লা এমি একটি খারাপ/ ক্ষনতকর কাজ যা ঘকার্িা বযক্তির ইচ্ছার নবরুর্দ্ধ সং টিত
ে়ে এবং এটি মািুর্ির মর্ধ্য সামাক্তজকিার্ব নচনিত নলঙ্গ নিনেক পাথর্কযর
ে
উপর নিনে কর্র ে়ে। এটি িারা
িারীনরক, ঘযৌি ও মািনসক ক্ষনত বা ঘিাগানি এবং এগুর্লার হুমনক, জবরদক্তস্ত ও সর্বাপনর
ে
স্বাধ্ীিতা েরণর্ক
বুঝা়ে। এই সকল কাযক্রমসমূ
ে
ে প্রকার্িয নকংবা বযক্তিগতিার্ব ির্ত পার্র।
ঘযৌি নিপীড়ি ও নিযাতি
ে
(SEA) ের্লা দুবলে অবস্থা, নিন্ন িক্তি বা নবশ্বার্সর অপবযবোর্রর মাধ্যর্ম ঘযৌি
উর্েিয চনরতাথ করা
ে
ও তার ঘচষ্টা করা, তর্ব তা ঘকবল এর্তই সীমাবদ্ধ ি়ে বরং অর্িযর ঘযৌি নিপীড়র্ির
মাধ্যর্ম আনথক,
ে সামাক্তজক ও রাজনিনতকিার্ব লািবাি েও়োও এর অিিুি
ে । প্রকর্ল্পর সুনবধ্ার্িাগী এবং
প্রকল্প িারা ক্ষনতগ্রস্ত সম্প্রদার়্ের সদসযরা, নবর্িিত মনেলারা ঘযৌি নিপীড়ি ও নিযাতি
ে
এর অনিজ্ঞতা
অজেি করর্ত পার্রি।
ঘযৌি ে়েরানি (SH) এর মর্ধ্য অনিক্তচ্ছক জজনবক আকাঙ্খা,ঘযৌি সুনবধ্ার জিয আেবাি এবং ঘযৌি প্রকৃনতর
অিযািয অযানচত ঘমৌনখক বা িারীনরক আচরণ প্রকাি অিিুি
ে রর়্ের্ে। প্রকর্ল্প কমরত
ে কমীর্দর মর্ধ্য
ঘযৌি ে়েরানির (SH) মর্তা িিা ির্ত পার্র।
কমর্ক্ষর্ে
ে
অনির্যাগ নিষ্পনের জিয টিকাদার কতৃক
ে একটি যথাযথ অনির্যাগ নিরসি বযবস্থা (GRM) গিি
করা ের্ব। কম ে এলাকার বাইর্র সংগটিত িিার সমাধ্াি প্রকল্প স্তর্রর GRM করর্ব। সম্ভব ের্ল উি়ে
GRM এ মনেলা সদসয অিিুি
ে থাকর্ব। GRM পযার্িল ঘকার্িা কুসংস্কার বা প্রনতর্িার্ধ্র ি়ে োড়াই কাজ
করর্ব। পযার্িল সদসযর্দর নিরাপো নির়্োগকারীর্দর িারা সুরনক্ষত করা ের্ব।
টেলিি ১: লিঙ্গ লিলিক সল িংসতা প্রলতল্প াধ কম িপল কেিা িমুিা
উল্পেিয
নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা 
এর
সম্ভাবয
ঝু ুঁ নক
নিরুপি/ মূলযা়েি

কার্ক্রম
ি
কমএলাকার
ে
দ্রুত মূলযা়েি, প্রকর্ল্পর
পদর্ক্ষপসমূে ( ঘযমি, সম্প্রদা়ে
কািার্মা, স্থািী়ে প্র িাসি, জাতী়ে
নবনধ্নবধ্াি, িিার ইনতোস), সম্ভাবয
নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা ঝু ুঁ নকর জিয
শ্রনমকর্দর ধ্রণ (স্থািী়ে বা অনিবাসী)।

দাল়িত্ব
সামাক্তজক প্রিাব মূলযা়ের্ির
অংি অিুযা়েী (নিমার্ণর
ে
সম়ে
োলিাগাদ েও়ো উনচত)।

অিিুক্তে িমূলক উন্ন়েি 




প্রনিক্ষণ – মনেলা





প্রনিক্ষণ – পুরুি









সর্চতিতা সৃটষ্ট




প্রকল্প পনরকল্পিা এবং বাস্তবা়ের্ি
মনেলার্দর জনড়ত করা।
প্রকর্ল্পর
িকিা
ও
নিমার্ণর
ে
সম়েসূচীর্ত মনেলার্দর প্রনতক্তক্র়ো
অিিুি
ে করা।
প্রকর্ল্প অনবক্তচ্ছন্ন প্রনতক্তক্র়ো নিক্তিত
করর্ত এবং ঘয ঘকার্িা নলঙ্গসংর্বদিিীল প্রনতকূল প্রিাবসমূে
সিাি করর্ত মনেলার্দর সার্থ
নি়েনমত পরামর্িরে আর়্োজি করা।
এমি প্রনতকূল পনরনস্থনত এড়ার্ত
মনেলার্দরর্ক নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা
ও তার্দর অনধ্কার সম্পর্কে সর্চতি
কর্র ঘতালা।
নলঙ্গ নিনেক সনেংসতার ঘক্ষর্ে
পদর্ক্ষপ গ্রের্ণ মনেলার্দর সর্চতি
কর্র ঘতালা।
উেযিকরর্ণর
মর্তা
িিাসমূে
এড়ার্িার/ কমার্িার জিয পুরুি
কমীর্দর নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা ও
িারীর অনধ্কার সম্পর্কে সর্চতি কর্র
ঘতালা।
নলঙ্গ নিনেক সনেংসতার ঘক্ষর্ে
পদর্ক্ষপ গ্রের্ণ পুরুি কমীর্দর
সর্চতি কর্র ঘতালা।
িারীর
প্রনত
সামাক্তজক
ও
সাংস্কৃনতকিার্ব গ্রেণর্যাগয আচরণ
নিক্তিতকর্ল্প পুরুি কমীর্দর সর্চতি
কর্র ঘতালা।
নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা সংক্রাি সমসযা
ঘমাকানবলা করার পদ্ধনত সম্পর্কে
প্রকল্প পনরচালকর্দর প্রনিক্ষণ প্রদাি।
নলঙ্গনিনেক
যথাযথ
আচরণনবনধ্
প্রচার্র নলফর্লি/ প্রচারপে নবতরণ।
নলঙ্গ-সংর্বদিিীল
আচরর্ণ
প্রনতশ্রুনতবদ্ধ মর্ম ে স্ব-ঘ ািণাপর্ের
ফরমযাি এ স্বাক্ষর করা।

নিতী়ে অংিঃ সকল প্রকল্প কমীর্দর জিয বাধ্যতামূলক প্রনতশ্রুনত
নলঙ্গ-সংর্বদিিীল আচরর্ণর প্রনত আিুগর্তযর জিয এই স্ব-ঘ ািণাপর্ের ফরমযািটি প্রকর্ল্পর সার্থ
সংনিষ্ট সমস্ত টিকাদার, সাব-কন্ট্র্যাক্টর, কমচারী
ে
এবং জজযষ্ঠ পনরচালকর্দর কতৃক
ে স্বাক্ষনরত েও়ো
বাঞ্চিী়ে। এটি মূলত প্রকল্প এলাকা ও প্রকল্পসীমা়ে নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা এড়ার্িার জিয জতরী।
আপিার অবগনত ও বুঝার সুনবধ্ার্থ ে পরবতী অিুর্চ্ছর্দ প্রদে ঘযৌি নিগ্রর্ের সার্থ সম্পনকেত িীনত এবং
পদ্ধনতসমূর্ের আর্লার্ক এই স্ব-ঘ ািণাপর্ের ফরমযািটি প্রস্তুত করা ের়্ের্ে। অিুগ্রেপূবক
ে ইো মর্িার্যাগ
সেকার্র পড়ুি। আপিার পযার্লাচিা
ে
ঘিি ের্ল িীর্চর নববৃনতটির্ত স্বাক্ষর করুি এবং আপিার কার্জর
চুক্তিপেসে এটি আপিার তত্ত্বাবধ্া়ের্কর কার্ে ঘফরত নদি।
এই প্রকল্পটি নির্নাি ঘকার্িা বযাপার্র োড় নদর্ব িা:
১. লিঙ্গ লিলিক সল িংসতা (GBV), যা মািুর্ির মর্ধ্য সামাক্তজকিার্ব নচনিত নলঙ্গনিনেক পাথর্কযর
ে
উপর নিনে কর্র ঘকার্িা বযক্তির ইচ্ছার নবরুর্দ্ধ সং টিত ে়ে।
২. টর্ৌি লিপীড়ি ও লির্াতি
ি
(SEA), যা িারা দুবলে অবস্থা, নিন্ন িক্তি বা নবশ্বার্সর অপবযবোর্রর
মাধ্যর্ম ঘযৌি উর্েিয চনরতাথ েকরার্ক বুঝা়ে, তর্ব তা ঘকবল এর্তই সীমাবদ্ধ ি়ে বরং অর্িযর ঘযৌি
নিপীড়র্ণর মাধ্যর্ম আনথক,
ে সামাক্তজক ও রাজনিনতকিার্ব লািবাি েও়োও এর অিিুি
ে ।
৩. টর্ৌি ়ি ালি (SH) এর িারা অনিক্তচ্ছক জজনবক আকাঙ্খা,ঘযৌি সুনবধ্ার জিয আেবাি এবং ঘযৌি
প্রকৃনতর অিযািয অযানচত ঘমৌনখক বা িারীনরক আচরণ প্রকাির্ক বুঝা়ে।
GBV, SEA নকংবা SH সংক্রাি ঘয ঘকার্িা িিার নবির়্ে প্রকর্ল্পর অনির্যাগ নিরসি বযবস্থার (GRM) মাধ্যর্ম
অনির্যাগ জািার্ত ের্ব। GRM পযার্িলর্ক নবক্ষুব্ধ বযক্তির নিরাপো, সুরক্ষা ও মযাদার
ে
নবি়েটি নবর্বচিা়ে
ঘরর্খ িিার সতযতা যাচাই করার জিয যথাযথ নলঙ্গ সংর্বদিিীল পদর্ক্ষপ নির্ত ের্ব। অনির্যাগ পাও়োর
নতি নদর্ির মর্ধ্য অথবা ঘযৌক্তিকিার্ব যত দ্রুত সম্ভব তদি ঘিি করর্ত ের্ব। িিার তীব্রতা নবর্বচিা
কর্র পযার্িল যথাযথ কতৃপ
ে ক্ষর্ক িিাটি সম্পর্কে অবনেত করর্ত পার্র।
তদি অিুযা়েী GRM ঘকাম্পািীর্ক যথাযথ বযবস্থা গ্রের্ণর জিয সুপানরি করর্ব যার মর্ধ্য নির্নাি
নবি়েসমূে অিিুি
ে থাকর্ত পার্র তর্ব তা এগুর্লার্তই সীমাবদ্ধ থাকর্ব এমি ি়ে:







অিািুষ্ঠানিক সতকেতা;
আিুষ্ঠানিক সতকেতা;
অনতনরি প্রনিক্ষণ;
এক সপ্তার্ের ঘবতি কতেি;
চাকুরী স্থনগতকরণ (ঘবতি পনরর্িাধ্ োড়াই), সবনিন
ে
এক মাস ঘথর্ক সর্বাচ্চ
ে ে়ে মাস পযি;
ে
চাকুরী ের্ত বনেস্কারকরণ;

ক্ষনতগ্রস্ত বযক্তির্ক যথাযথ সো়েতা (উদােরণস্বরূপ: মিস্তাক্তত্ত্বক পরামি, ে নচনকৎসা সো়েতা ও প্রর়্োজি
অিুযা়েী অিয ঘকার্িা সো়েতা) প্রদাি করা ের্ব।

সকি প্রকেকমীল্পদ জিয অঙ্গীকা িামা
[স্থািী়ি িাষা়ি অিুিাদ ক ল্পত ল্পি অথিা এমিিাল্পি িযাখ্যা ক ল্পত ল্পি র্াল্পত স্বাক্ষ
প্রদািকা ী িযক্তি স ল্পজই িুঝল্পত পাল্প ]
আনম, (বযক্তির িাম) এই মর্ম েস্বীকার করনে ঘয, নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা (GBV), ঘযৌি নিপীড়ি ও নিযাতি
ে
(SEA) এবং ঘযৌি ে়েরানি (SH) প্রনতর্রাধ্ করা অতযি প্রর়্োজি এবং এটি প্রনতর্রাধ্ করা আমার দান়েত্ব।
[ঘকাম্পািীর িাম ], নলঙ্গ নিনেক সনেংসতার ঘক্ষর্ে সামনগ্রক অসদাচরর্ণর জিয আইি প্রণ়েি কর্রর্ে
যার্ত জনরমািা নকংবা চাকুরী ের্ত বনেষ্কার্রর কথাও উর্েখ করা ের়্ের্ে। । সকল প্রকার নলঙ্গনিনেক
সনেংসতাই (GBV) অগ্রেির্যাগয, তা ঘস কমএলাকা়ে
ে
েউক, কমএলাকার
ে
আর্িপার্ি েউক, শ্রমনিনবর্র
েউক নকংবা আর্িপার্ির সম্প্রদার়্েই েউক। যনদ অনির্যাগ সটিক ে়ে তর্ব যারা নলঙ্গ নিনেক সনেংসতার
সার্থ জনড়ত তার্দর নবরুর্দ্ধ মামলা দার়্ের করা ের্ব।
আনম এ নবির়্ে একমত ঘয প্রকর্ল্প কতেবযরত সমর়্ে আনম নির্নাি নবি়োনদ ঘমর্ি চলর্বা:
 সংনিষ্ট ঘযর্কার্িা তদর্ি সের্যানগতা করা।
 মনেলা, নিশু (১৮ বের্রর কম ব়েসী বযক্তি) এবং পুরুির্দর সার্থ ধ্ম;বণ
ে ;ে িািা; রাজনিনতক বা
নিন্ন মতাদি;ে জাতী়ে, জানতগত বা সামাক্তজক উৎস; ঘযৌি দৃটষ্টিনঙ্গ বা নলঙ্গ পনরচ়ে; িারীনরক
অক্ষমতা ইতযানদ নিনবর্ির্ি
ে
সম্মার্ির সার্থ আচরণ করা।
 মনেলা, নিশু বা পুরুির্দর সার্থ অিুপযুি, ে়েরানিমূলক, অবমািিাকর, ঘযৌি উর্েজক, অিীল
বা সাংস্কৃনতকিার্ব অিুপযুি ঘকার্িা িািা বযবোর বা আচরণ িা করা।
 কমর্ক্ষর্ে
ে
বা এর বাইর্র ঘযৌিবাসিা লার্ির জিয অিুর্রাধ্ করর্বা িা বা জনড়ত ের্বািা,
উদােরণস্বরূপ, ঘযৌি ক্তক্র়োকলার্পর জিয নবনিন্ন সুনবধ্া বা প্রনতশ্রুনত ঘদও়ো।
 কমর্ক্ষে,
ে
শ্রম নিনবর বা আর্িপার্ির সম্প্রদার়্ে আপনেজিক এবং সনেংস আচরণ ঘথর্ক নবরত
থাকা।
 নির়্োগকতোর অিুর্রাধ্ অিুসার্র HIV / AIDS, GBV, SEA এবং SH সম্পনকেত প্রনিক্ষণ ঘকার্স ে
সক্তক্র়েিার্ব অংি গ্রেণ করা।
 ঘকার্িা সেকমী কতৃক
ে সর্েেযুি বা প্রকৃত নলঙ্গ নিনেক সনেংসতার িিা ির্ল নকংবা এই
আচরণনবনধ্ লনিত ের্ল অনিযুি বযক্তি এই সংস্থা়ে থাকুক বা িা থাকুক অনির্যাগ নিষ্পনে বযবস্থার
মাধ্যর্ম বা আমার মযার্িজার্রর কার্ে অনির্যাগ করা।
[ঘকাম্পািী] মর্ি করর্ে ঘয ঘযৌি ে়েরানির নমথযা অনির্যাগ নিরীে বযক্তির্দর উপর মারাত্মক প্রিাব ঘফলর্ত
পার্র। যনদ তদর্ির পর্র ঘদখা যা়ে ঘয অনির্যাগকারী নবর্িিপরা়েণ ের়্ে বা নবর্বচিা োড়াই ঘকার্িা নমথযা
অনির্যাগ কর্রর্েি, তর্ব অনির্যাগকারী যথাযথ নির্িধ্াজ্ঞার নিকার ের্বি।এই জাতী়ে ঘক্ষর্ে, ঘকাম্পািী
অনিযুির্দর সুিাম নফনরর়্ে আির্ত যথাযথ বযবস্থা গ্রেণ করর্ব।
আনম বুঝর্ত পারনে ঘয নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা নের্সর্ব পনরগনণত ের্ত পার্র নকংবা এই ফরমযািটি লনিত
ের্ত পার্র এমি কাজ নকংবা আচরণ এড়ার্িার জিয কান্ডজ্ঞাি বযবোর করা আমার িান়েত্ব। উর্েনখত স্বঘ ািণাপর্ের ফরমযািটি পািপূবক
ে আনম এই মর্ম ে অঙ্গীকার করনে ঘয, আনম এই আচরণনবনধ্র্ত থাকা
মািদন্ডসমূে ঘমর্ি চলর্বা এবং নলঙ্গ নিনেক সনেংসতা প্রনতর্রাধ্ ও প্রনতকার্র আমার দান়েত্ব ও কতেবযসমূে
পালি করর্বা। আনম বুঝর্ত পারনে ঘয এই স্ব-ঘ ািণাপর্ের সার্থ অসামঞ্জসযপূণ েকাযক্রম
ে
সংগটিত ের্ল
অথবা ঘকার্িা আইি লনিত ের্ল স্ব-ঘ ািণাপর্ে বনণতে মািদণ্ড অিুসার্র তা আমার চলমাি কমসংস্থাির্ক
ে
ক্ষনতগ্রস্ত করর্ত পার্র এবং আমার নবরুর্দ্ধ িাক্তস্তমূলক বযবস্থা গ্রের্ণরও কারণ ের্ত পার্র।

আনম এই স্ব-ঘ ািণাপর্ের ফরমযািটির নবি়েবস্তুর সার্থ পনরনচত ের়্েনে। িীর্চ আমার স্বাক্ষর িারা আমার্ক
ঘদও়ো স্ব-ঘ ািণাপর্ে থাকা ফমযার্ি
ে
উর্েনখত তথযর্ক স্বীকার করনে এবং এর সার্থ একাত্বতা প্রকাি
করনে।
আনম নিক্তিত করনে ঘয আনম এই স্বীকার্রাক্তিমূলক ফরমযািটি পর্ড়নে এবং তা বুঝর্ত ঘপর্রনে।
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