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বশভোগ �ুরুবশষয়বস্তু

1.1  
এই নির্দেশিকার 
উদ্দেশ্য

এই নশর্দর্�শকো SEAH এর তদন্তকোরীর �োগ্�তো প্র�শক্ষণ কর্মসূচশ 
(IQTS) এর ভশত্তশ এবং মোনবশক ও উন্নয়ন খোতর্ �ৌন �োষণ, নশপীড়ন 
ও হয়রোনশর (SEAH) ঘটনোবলী পর্�োদোরী দক্ষতোয় তদন্ত করোর লক্ষ্�র্ 
প্র�়োজনীয় কোঠোমোগত তদন্ত প্রক্রশ�়ো ব্�োখ্�ো করর্৷ এটশ টশকর্ থোকো 
কর্ন্দ্রশক SEAH এর তদন্ত পরশচোলনোর লক্ষ্�র্ সর্বোত্তম প্রক্রশয়োর 
নশর্দর্�শকো, সরঞ্জোম এবং পদক্ষর্প সরবরোহ করর্।

IQTS এবং এই নশর্দর্�শকো �ৌন �োষণ, �ৌন নশপীড়ন এবং �ৌন 
হয়রোনশর নশম্নলশখশত সংজ্ঞো ব্�বহোর করর্:

�ৌন �োষণ একটশ ব্�োপক ভশত্তশক �ব্দ �ো লর্নদর্নমূলক �ৌনতো, 
লর্নদর্নমূলক �ৌনতোর অনুরোধ, এবং �োষণমূলক সম্পর্কসহ বর্� 
ক�়র্কটশ কোজকর্ অন্তর্ভুক্ত করর্। 1

লর্নদর্নমূলক �ৌনতোয় অর্থ, কর্মসংস্থোন, পণ্� বো সর্বোর বশনশময় �ৌন 
সুবশধোসহ �ৌন সুবশধো এবং অন্�োন্� ধরনর্র অবমোননোকর, অপমোনজনক বো 
�োষণমূলক আচরণ অন্তর্ভুক্ত। 2

�ৌন নশপীড়ন হলো বল প্র�়োগর্র মোধ্�মর্ অথবো অসম বো 
জবরদস্তশমূলক নশর্বশ�র্ষর্ �ৌন প্রকৃতশর বোস্তব বো হুমকশমূলক �োরীরশক 
সং�োগ (intrusion)। �ৌন নশপীড়ন (ধর্ষণর্র চর্ষ্টো, চুম্বন/স্পর্�, 
কোউকর্ ওরোল সর্ক্স/স্পর্� করতর্ বোধ্� করো) এবং ধর্ষণ এর আওতোয় পড়র্। 
জোতশসংঘর্র প্রবশধোনর্র আওতোয় কোনো �শ�ুর (18 বছরর্র কম বয়সী) 
সোথর্ সমস্ত �ৌন কোর্�কলোপ �ৌন নশপীড়ন বলর্ বশবর্চশত হয়। 3

�ৌন হয়রোনশ হলো �ৌন প্রকৃতশর অবোঞ্ছশত আচরণ। এটশ �র্কোনো 
লশঙ্গর্র ক্ষর্ত্রর্ ঘটতর্ পোরর্ এবং �োরীরশক (�র্মন, স্পর্�), মৌখশক (�র্মন, 
আপত্তশকর মন্তব্� বো ফোন কল), বো অ-মৌখশক (�র্মন, আপত্তশকর 
সোমগ্রী প্রদর্�ন) হতর্ পোরর্। এটশ আচরণর্র কোনো ধরন বো কোনো 
একক ঘটনো সম্পর্কশত হতর্ পোরর্। 4

1. জোতশসংঘর্র �ৌন �োষণ ও  নশপীড়ন সম্পর্কশত �ব্দকোষ (2017)। [অনলোইন] রয়র্ছর্ এখোনর্: https://hr.un.
org/materials/un-glossary-sexual-exploitation-and-abuse-english.

2. একই সূত্র।

3. একই সূত্র।

4. সূত্র: বন্ড। �ুক্তরোজ্�র্র এনজশওগুলোর জন্� সুরক্ষশত করোর সংজ্ঞো এবং রশপোর্টশং প্রক্রশ�়ো। )। [অনলোইন] 
রয়র্ছর্ এখোনর্: https://www.bond.org.uk/resources-support/uk-ngo-safeguarding-definitions-and-
reporting-mechanisms.

https://www.chsalliance.org/
https://hr.un.org/materials/un-glossary-sexual-exploitation-and-abuse-english
https://hr.un.org/materials/un-glossary-sexual-exploitation-and-abuse-english
https://www.bond.org.uk/resources-support/uk-ngo-safeguarding-definitions-and-reporting-mechanisms
https://www.bond.org.uk/resources-support/uk-ngo-safeguarding-definitions-and-reporting-mechanisms
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1.2 
কাদের জন্য এই 
নির্দেশিকা?

1.3 
এই নির্দেশিকার 
কাঠামো

এই নশর্দর্�শকো মোনবশক ও উন্নয়ন কর্মী, তদন্তকোরী এবং মোনবশক বো 
উন্নয়নর্র প্রর্ক্ষোপটর্ SEAH এর তদন্তর্ জড়শত অন্�োন্� পর্�োদোরসহ 
বশস্তৃত পরশসরর্র সং�্লশষ্টদর্র জন্� তৈরশ করো হ�়র্ছর্। এটশ �োদর্র জন্� 
সহোয়ক:

 বহশরোগত তদন্তকোরী �োরো বর্তমোনর্ SEAH তদন্ত পরশচোলনো করছর্ন।

 প্রতশষ্ঠোনর্র অভ্�ন্তরীণ তদন্তকোরী �োরো বর্তমোনর্ SEAH তদন্ত 
পরশচোলনো করছর্ন।

 �র্সব ব্�ক্তশ SEAH তদন্তকোরী হতর্ চোইছর্ন।

 SEAH তদন্তর্ অং�গ্রহণকোরী বশ�র্ষজ্ঞ এবং বশ�র্ষজ্ঞসহ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশবর্গ।

 �র্সব মোনবশক ও উন্নয়ন কর্মী SEAH তদন্ত সম্পর্কর্ তোদর্র 
বোঝোপড়ো এবং জ্ঞোন বৃদ্ধশ করতর্ চোইছর্ন।

মুখবন্ধর্ মূল সংজ্ঞো, তদন্তর্র উদ্দর্�্�, তদন্ত প্রক্রশ�়ো, ভূমশকো এবং 
দো�়শত্ব এবং তদন্তর্র নীতশমোলোসহ SEAH তদন্তর্র ভশত্তশ নশর্ধোরণ করো 
হ�়র্ছর্।

এরপর নশর্দর্�শকোয় তদন্তর্র ছয়টশ কোলোনুক্রমশক পর্�ো�়র্র রূপরর্খো 
প্রদোন করো হয়র্ছর্: তদন্ত পরশকল্পনো, পটভূমশর উপোদোন সমীক্ষো এবং 
প্রমোণ সংগ্রহ, তদন্ত পরশকল্পনো হোলনোগোদ করো, সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো, 
বশ�্লর্ষণ, তদন্ত প্রতশবর্দন লশখন এবং তদন্ত সম্পন্ন করো।

এটো মনর্ রোখো অপরশহোর্� �র্, বর্ণশত তদন্ত প্রক্রশ�়ো আরো বশস্তৃত 
SEAH প্রোটোকলর্র অং� �ো তদন্ত পূর্ব এবং তদন্ত পরবর্তী 
প্রক্রশ�়োসমূহ অন্তর্ভুক্ত করর্। SEAH প্রতশরোধর্র জন্� মোনদণ্ড এবং 
প্রোটোকল সম্পর্কর্ আরো তথ্� পোও�়ো �োবর্ এখোনর্।

https://www.chsalliance.org/
https://www.chsalliance.org/iqts
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এটো বশবর্চনো করোও অপরশহোর্� �র্, �র্ প্রর্ক্ষোপটর্ তদন্ত করো হয় তো 
ব্�োপকভোবর্ পরশবর্তশত হতর্ পোরর্ এবং দুটশ তদন্ত একই রকম হয় নো। আরো 
নশর্দর্�নো প্রদোনকোরী একটশ টুলকশট এখোনর্ পোওয়ো �োবর্, �োতর্ র�়র্ছর্:

 নশর্দর্�শকো নোট �ো SEAH তদন্তর্র নশর্দশষ্ট সরঞ্জোম এবং 
প্রক্রশ�়ো সম্পর্কর্ আরো বশস্তোরশত তথ্� প্রদোন করর্।

 প্রক্রশ�়ো এবং পদ্ধতশর টর্মপ্লর্ট।

 কর্স স্টোডশ �ো বশভশন্ন বোস্তব-জীবনর্র প্রর্ক্ষোপটর্ তদন্ত প্রক্রশ�়ো 
এবং কশভোবর্ এই নশর্দর্�শকোয় বর্ণশত প্রক্রশ�়ো বোস্তবর্ প্র�়োগ করো 
�র্তর্ পোরর্ তো দর্খোয়।

 উপকরণ �ো SEAH তদন্ত সম্পর্কশত নশর্দশষ্ট বশষয় সম্পর্কর্ আরো 
বশ�দ তথ্� প্রদোন করর্।

টিকে থাকা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পদ্ধতি

তদন্ত প্রক্রশ�়োয় অব�্�ই কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ 
অবলম্বন করতর্ হবর্ �োতর্ নশ�্চশত করো �োয় �র্, SEAH তদন্তসমূহ একটশ 
সহোয়ক পরশবর্� প্রদোন করর্ পুরর্োভোগর্ রোখর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশবর্গকর্, �ো 
তোদর্র সুরক্ষো পরশস্থশতশর উন্নয়ন ঘটোয় এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ তদন্ত 
প্রক্রশ�়োয় কশছু বলোর ক্ষমতো প্রদোন করর্5

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ হলো এমন এক পন্থো �র্খোনর্ টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশর মর্�োদো, অভশজ্ঞতো, বশবর্চনো, চোহশদো, ইচ্ছো এবং প্রত্�োবর্তন 
ক্ষমতো তদন্ত প্রক্রশ�়োর কর্ন্দ্রর্ রোখো হয়। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র 
সম্পর্কর্ �র্কোনো পদক্ষর্প নশর্ধোরণর্র ক্ষর্ত্রর্ �তদূর সম্ভব তোদর্র 
মতোমত ও ইচ্ছো বশবর্চনো করতর্ হবর্, �র্খোনর্ তোরো তদন্ত অগ্রসর হওয়োর এবং 
তোদর্র তথ্�র্র কোনো সম্ভোব্� ব্�বহোর বো প্রকো�র্র ক্ষর্ত্রর্ অবহশত 
সম্মতশ প্রদোন করর্ন। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ তদন্ত প্রক্রশ�়ো সম্পর্কর্ 
অবহশত করতর্ হবর্ এবং তদন্তর্র অগ্রগতশ সম্পর্কর্ হোলনোগোদ রোখতর্ হবর্। 
�ুধুমোত্র চরম পরশস্থশতশতর্ই টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সম্মতশ ছোড়ো কোনো 
তদন্ত অগ্রসর হতর্ পোরর্, �ো হবর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ জড়শত থোকোর 
পরর্ তোদর্র নশরোপত্তো এবং মঙ্গল নশ�্চশত করোর পরর্, সম্পর্কর্র সম্ভোব্� 
ক্ষতশ এবং ফলোফল হতর্ পোরর্ এমন অতশরশক্ত ঝুঁকশ বশবর্চনো সোপর্ক্ষর্।

অবহিত সম্মতি বলতে কী বুঝায়?

অবহশত সম্মতশতর্ তশনটশ উপোদোন থোকর্: 
বোধগম্�তো, স্বর্চ্ছোপ্রণোদশত এবং বশবৃত 
অনুমতশ।

বোধগম্�তো: টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র 
তদন্ত প্রক্রশ�়ো, কশভোবর্ তথ্� ব্�বহোর 
করো হবর্, সম্ভোব্� ঝুঁকশ এবং সুবশধোদশর 
সোথর্ সম্পর্কশত সমস্ত তথ্� প্রদোন করো 
হয়, এবং উল্লর্খ করো হয় �র্ তোদর্র কোছর্ 
প্রদত্ত তথ্� তোরো বুঝতর্ পর্রর্ছর্। টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশদর্র প্র�্ন জশজ্ঞোসো করতর্ 
উত্সোহশত করতর্ এবং তোদর্র প্র�্নর্র উত্তর 
দশতর্ হবর্।

স্বর্চ্ছোপ্রণোদশত: টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো 
অন্�দর্র প্রভোব বো জবরদস্তশ ছোড়োই 
স্বর্চ্ছোয় তোদর্র সম্মতশ প্রদোন করর্ এবং 
ব্�োখ্�োর প্র�়োজন ছোড়োই �র্কোনো 
সম�়র্ তদন্তর্ অং�গ্রহণর্র বশষ�়র্ তোদর্র মন 
পরশবর্তন করতর্ পোরর্।

বশবৃত অনুমতশ: টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো তদন্ত 
এগশ�়র্ নর্ও�়োর জন্� তোদর্র মৌখশক বো 
লশখশত সম্মতশ প্রদোন করর্।
�ুক্তরোজ্�র্র পররোষ্ট্র ও কমনও�়র্লথ অফশস থর্কর্ অভশ�োজশত। 
(দ্বশতীয় সংস্করণ: মোর্চ 2017)। বশরোধর্ �ৌন সহশংসতোর 
নথশপত্র এবং তদন্তর্র আন্তর্জোতশক প্রোটোকল।

1.3 
এই নির্দেশিকার 
কাঠামো

5 ‘পরশচর্�ো কমশউনশটশ’ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র দ্বোরো চশহ্নশত এবং তোদর্রকর্ পুনরুদ্ধোরর্র জন্� সর্বোত্তমভোবর্ 
প্র�়োজনীয় সহোয়তো প্রদোন করতর্ সক্ষম ব্�ক্তশ এবং সংস্থো নশ�়র্ গঠশত। এতর্ আত্মীয় বো স্থোনীয় সংস্থো 
অন্তর্ভুক্ত হতর্ পোরর্, তবর্ তোরো এতর্ নোও থোকতর্ পোরর্৷

https://www.chsalliance.org/
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�োরো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ �োগো�োগ করর্ এবং/অথবো অভশ�োগ 
সংক্রোন্ত তথ্� নশয়র্ কোজ করর্ তোদর্রকর্ অব�্�ই গোপনীয়তো বজোয় রোখতর্ 
হবর্, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর নশরোপত্তো নশ�্চশত করতর্ হবর্ এবং টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক নীতশমোলো প্র�়োগ করতর্ হবর্, �োতর্ রয়র্ছর্ নশরোপত্তো, 
গোপনীয়তো, সম্মোন এবং বৈষম্�হীনতোর বশষয়। �র্ক্ষর্ত্রর্ টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ কোনো �শ�ু, সর্ক্ষর্ত্রর্ প্রক্রশয়োকর্ অব�্�ই �শ�ুর সর্বোত্তম 
স্বোর্থর্ কোজ করতর্ হবর্ এবং তোকর্ কোনো উপ�ুক্ত প্রোপ্তবয়স্ক বো 
অভশভোবকর্র সোথর্ জড়শত হতর্ হবর্, বশ�র্ষত �শ�ুর পছন্দর্র। কোনো 
নশর্দশষ্ট উপ�ুক্ত প্রোপ্তবয়স্ক বো অভশভোবকর্র সোথর্ জড়শত করো হবর্ কশনো 
তো নশ�্চশত করোর জন্� মূল্�োয়ন পরশচোলনো করো উচশত, �োতর্ সম্পৃক্ততো 
�শ�ুর সর্বোত্তম স্বোর্থর্ হয়।

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর নশজর্র অভশজ্ঞতো এবং মতোমতকর্ অগ্রোধশকোর দর্ও�়োর 
জন্� তদন্তকোরীদর্র উপ�ুক্ত মনোভোব, জ্ঞোন এবং দক্ষতো থোকো 
অপরশহোর্�। এই পদ্ধতশ ব্�বহোর করর্ তদন্তকোরীরো একটশ সহোয়ক পরশবর্� 
তৈরশ করতর্ পোরর্ন, �র্খোনর্ কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর অধশকোরর্র প্রতশ 
সম্মোন প্রদর্�ন করো হয় এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ মর্�োদো ও সম্মোনর্র 
সোথর্ আচরণ করো হয়।

1.3 
এই নির্দেশিকার 
কাঠামো

টিকে থাকা শিশুর জন্য বিবেচনা

টশকর্ থোকো �শ�ুরো (18 বছরর্র কম বয়সী �র্ 
কর্উ) প্রোয়ই তোদর্র সোথর্ SEAH ঘটোর 
সময়কোর অভশজ্ঞতো �থো�থভোবর্ প্রকো� 
করতর্ বো স্পষ্ট করতর্ পোরর্ নো। অভশ�োগর্ 
কোনো �শ�ু (বো �শ�ুরো) টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশবর্গর্ অন্তর্ভুক্ত থোকলর্ অব�্�ই 
প্র�শক্ষশত বশ�র্ষজ্ঞদর্র সোথর্ পরোমর্� 
করতর্ হবর্ এবং, সম্ভব হলর্ তদন্তকোরীদর্র 
সহোয়তো করোর জন্� তোদর্রকর্ অন্তর্ভুক্ত 
করতর্ হবর্। �শ�ুর মোনসশক আঘোত এবং 
সুরক্ষো সম্পর্কর্ প্র�শক্ষশত বশ�র্ষজ্ঞরো 
তদন্তকোরীদর্র মূল্�বোন দশকনশর্দর্�নো 
প্রদোন করতর্ পোরর্ন, বশ�র্ষ করর্ টশকর্ থোকো 
�শ�ুদর্র সুরক্ষো, নশরোপত্তো এবং সুস্থতো 
নশ�্চশত করতর্ এবং প্রমোণ সংগ্রহ এবং 
সোক্ষোৎকোরর্ সহোয়তো করতর্।
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টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
পুনরুদ্ধোর এবং সুস্থতোর ক্ষর্ত্রর্ সহোয়তো করতর্ এবং সম্ভোব্� হস্তক্ষর্প 
সম্পর্কর্ সশদ্ধোন্ত গ্রহণর্র ক্ষর্ত্রর্ তোদর্র সক্ষমতো বৃদ্ধশ করতর্ পোরর্।7 
সোরণশ 1 টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশর ইতশবোচক প্রভোবর্র সোথর্ 
নর্তশবোচক প্রভোবর্র তুলনো করর্, �ো সোধোরণত টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো অনুভব 
করর্।8

টিকে থাকা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ইতিবাচক 
প্রভাব

সাধারণত দেখা যায় এমন নেতিবাচক 
প্রভাব

মর্�োদো এবং সম্মোনর্র সোথর্ আচরণ 
প্রোপ্তশ

ভুক্তভোগীকর্ দোষোরোপ করোর 
মনোভোব

কোনো কর্ম-পদ্ধতশ অবলম্বন �ক্তশহীন বোধ করো

গোপনীয়তো এবং বশ�্বস্ততো লজ্জো এবং কলঙ্ক

বৈষম্�হীনতো লশঙ্গ, জোতশগত পরশচয়, ইত্�োদশ ভশত্তশক 
বৈষম্�

তোদর্র নশজস্ব সশদ্ধোন্ত গ্রহণর্ ব্�োপক 
তথ্�

কী করতর্ হবর্ সর্ সম্পর্কর্ প্রভোবশত করো

পুনরোয় ভুক্তভোগী/উৎপীড়নর্র �শকোর 
হওয়োর ঝুঁকশ বৃদ্ধশ

সোরণশ 1: কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর ইতশবোচক প্রভোব বনোম নর্তশবোচক প্রভোব

1.3 
এই নির্দেশিকার 
কাঠামো

7  জোতশসংঘর্ নোরী। মর্�়র্দর্র বশরুদ্ধর্ সহশংসতো বন্ধ করতর্ ভোর্চু�়োল নলর্জ সর্ন্টোর। [অনলোইন] এখোনর্ রয়র্ছর্: https://
www.endvawnow.org/en/articles/1499-survivor-centred-approach.html.

8 এখোন থর্কর্ অভশ�োজশত: জোতশসংঘর্ নোরী – মর্�়র্দর্র বশরুদ্ধর্ সহশংসতো বন্ধ করতর্ ভোর্চু�়োল নলর্জ সর্ন্টোর। 2013। 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ। [অনলোইন] এখোনর্ রয়র্ছর্: https://www.endvawnow.org/en/articles/1499-
survivor-centred-approach.html.
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পদ্ধতিগত ন্যায্যতা

পদ্ধতশগত ন্�ো�্�তোর লক্ষ্�র্ তদন্তকোরীদর্র �ো করো প্র�়োজন:9

 অভশ�োগর্র প্রকৃতশ সম্পর্কর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ 
অবহশত করো;

 সমস্ত পক্ষকর্ তোদর্র ঘটনোর কোরণ উল্লর্খ করোর সু�োগ প্রদোন 
করো;

 সমস্ত পক্ষকর্ সোক্ষ্� দর্ও�়োর এবং �র্কোনো প্রমোণর্র জবোব 
দর্ও�়োর সু�োগ প্রদোন করো;

 টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ কথশত কোজর্র সময় এবং এর ফলর্ তোর �র্ 
�োরীরশক, মোনসশক এবং সোমোজশক ক্ষতশ হয়র্ছর্ তো উল্লর্খ করোর 
অনুমতশ প্রদোন;

 সশদ্ধোন্ত গ্রহণর্র আগর্ �ুক্তশসঙ্গত অনুসন্ধোন বো তদন্ত করো;

 সমস্ত প্রোসঙ্গশক কোরণ বশবর্চনো করো এবং কোনো অপ্রোসঙ্গশক 
কোরণ নয়;

 নশ�্চশত করো �র্ কোনো ব্�ক্তশ এমন কোনো বশরোধর্র বশষয়র্ 
সশদ্ধোন্ত নর্ন নো �োতর্ তোর সরোসরশ স্বোর্থ রয়র্ছর্;

 ন্�ো�্�ভোবর্ এবং পক্ষপোত ছোড়োই কোজ করো; এবং

 অ�থো বশলম্ব নো করর্ তদন্ত করো।

এটো মনর্ রোখো গুরুত্বপূর্ণ �র্, কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক 
পদ্ধতশ প্রক্রশয়োর ন্�ো�্�তোকর্ প্রভোবশত করছর্ নো।

9 Ombudsman New South Wales, 2019. Investigation of Complaints. State of New South Wales 

1.3 
এই নির্দেশিকার 
কাঠামো

টিকে থাকা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক 
পদ্ধতি কী?

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ হলো 
এমন এক পন্থো �র্খোনর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
মর্�োদো, অভশজ্ঞতো, বশবর্চনো, চোহশদো এবং 
প্রত্�োবর্তন ক্ষমতোকর্ তদন্ত প্রক্রশ�়োয় 
সবচর্য়র্ গুরুত্ব প্রদোন করো হয়।

https://www.chsalliance.org/
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1.4 SEAH এর 
তদন্তের ভিত্তি

1.4.1 তদন্তের উদ্দেশ্য

এই নশর্দর্�শকোয় SEAH তদন্ত প্রক্রশ�়োর উদ্দর্�্� হলো কোনো 
মোনবশক বো উন্নয়ন ক্ষর্ত্রর্ সংস্থোর নীতশ লঙ্ঘন করর্ সম্ভোব্� SEAH 
ঘটনোবলীর প্র�োসনশক তদন্ত।

�র্কোনো প্র�োসনশক তদন্তর্ তদন্তকোরীর জন্� দুটশ মূল কোজ র�়র্ছর্:

 ক্ষতশর অভশজ্ঞতোর ব্�প্তশসহ অভশ�োগর্র সোথর্ সম্পর্কশত সমস্ত 
প্রোসঙ্গশক তথ্� নশ�্চশত করো।

 সত্�-অনুসন্ধোন প্রক্রশয়ো �র্ষর্ সমস্ত উদঘোটশত তথ্� জোনোনো। 
প্রতশবর্দনর্ অনুসন্ধোনর্র কোরণ এবং সর্সবর্র ভশত্তশ উল্লর্খ করতর্ 
হবর্। উপ�ুক্ত ক্ষর্ত্রর্ প্রতশবর্দনর্ প্রোসঙ্গশক সুপোরশ� করতর্ হবর্।

এটো বোঝো গুরুত্বপূর্ণ �র্, SEAH প্র�োসনশক তদন্তসমূহর্ ফৌজদোরশ 
তদন্তর্র মতো প্রমোণর্র একই মোনদণ্ড ব্�বহৃত হয় নো। SEAH প্র�োসনশক 
তদন্তর্ প্রমোণর্র মোনদণ্ড সোধোরণত ‘সম্ভোব্�তোর ভোরসোম্�র্র উপর’ বো 
কখনো কখনো ‘স্পষ্ট এবং বশ�্বোস�োগ্� প্রমোণ’ হয়র্ থোকর্, �ো 
ফৌজদোরশ তদন্তর্র মোনদণ্ডর্র ক্ষর্ত্রর্ হয় ‘�ৌক্তশক সন্দর্হর্র ঊর্ধ্বর্’ 
(‘প্রবল প্রমোণ’ হশসোবর্ও উল্লর্খ করো হয়)।

প্র�োসনশক হলর্ও SEAH তদন্ত এছোড়োও:

 ক্ষতশর �শকোর এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র তোদর্র পুনরুদ্ধোর 
প্রক্রশ�়োকর্ সহোয়তো করোর এবং তোদর্র সুস্থতো পুনরুদ্ধোর করোর 
লক্ষ্�র্ প্র�়োজনীয় সর্বো এবং উপকরণর্ অ্�োক্সর্স র�়র্ছর্ মর্মর্ 
নশ�্চশত করোর জন্� প্রক্রশয়ো প্রদোন করর্;

 SEAH নীতশ লঙ্ঘন করোকোলর্ মোনবশক ও উন্নয়ন কর্মীদর্র 
জবোবদশহশতো নশ�্চশত করোর লক্ষ্�র্ প্রক্রশয়ো প্রদোন করর্;

 SEAH প্রতশরোধ নীতশমোলোর উন্নয়নর্ সহোয়তো করর্ - রশপোর্টশং 
প্রক্রশ�়োর অং� হশসোবর্, তদন্তকোরীরো SEAH-প্রতশরোধ 
ব্�বস্থোকর্ �ক্তশ�োলী করতর্ এবং আরো SEAH ঘটনোর ঝুঁকশ কমোতর্ 
সংস্থোগুলোর জন্� সুপোরশ� প্রণয়ন এবং সর্গুলোকর্ অর্জশত 
�শক্ষোর উল্লর্খ করর্;

 ‘কোনো ক্ষতশ করবর্ন নো’ ধোরণোর অং�, �ো সংস্থোসমূহকর্ মোনবশক 
সহোয়তো প্রদোনর্র ক্ষর্ত্রর্ অনশচ্ছোকৃত, নর্তশবোচক পরশণতশ হ্রোস 
করোর চর্ষ্টো করর্। অসদোচরণ ঘটোর ক্ষর্ত্রর্ SEAH তদন্ত ভোরসোম্� 
রক্ষোর আনুষ্ঠোনশক প্রক্রশ�়ো প্রদোন করর্ এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র 
চোহশদো এবং ইচ্ছো পূরণ করোর বশষয়টশ নশ�্চশত করোর মোধ্�মর্ এই 
ধোরণোকর্ �ক্তশ�োলী করর্।

SEAH প্রশাসনিক তদন্ত কী?

এই নশর্দর্�শকোর উদ্দর্�্�র্ তদন্ত হলো 
কোনো সত্�-অনুসন্ধোনী প্রক্রশ�়ো �োর 
মধ্�র্ সত্� প্রতশষ্ঠোর জন্� তথ্� অনুসন্ধোন, 
সংগ্রহ এবং �োচোই করোর বশষয়টশ জড়শত। এটশ 
কোনো সশদ্ধোন্ত গ্রহণ প্রক্রশ�়োর একটশ 
ধোপ �ো কোনো অভশ�োগ দশ�়র্ �ুরু এবং 
সশদ্ধোন্তর্র মধ্� দশয়র্ �র্ষ হয়।
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1.4.2 প্রশাসনিক তদন্তের উপর ফৌজদারি তদন্তের 
প্রাধান্য

SEAH প্র�োসনশক তদন্ত নশর্ধোরণ করর্ �র্, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ 
কোনো সংস্থোর আচরণবশধশ, SEAH নীতশ বো সম্পর্কশত নীতশ লঙ্ঘন 
করর্ছর্ কশনো। অপরপক্ষর্, ফৌজদোরশ তদন্ত কোনো আইন লঙ্ঘন 
করো হ�়র্ছর্ কশনো এবং এর ফলর্ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর বশরুদ্ধর্ আনুষ্ঠোনশক 
অভশ�োগ দো�়র্র করো �র্তর্ পোরর্ কশনো সর্টো নশর্ধোরণ করর্।

ফৌজদোরশ তদন্ত সবসময় প্র�োসনশক তদন্তর্র চর্�়র্ অগ্রোধশকোর পোয়। 
কোনো ফৌজদোরশ তদন্ত চলমোন অবস্থোয় ফৌজদোরশ তদন্তর্র 
ক্ষতশর সম্ভোবনো এড়োতর্ ফৌজদোরশ তদন্তর্র উদঘোটশত তথ্� নো পোওয়ো 
পর্�ন্ত প্র�োসনশক তদন্ত স্থগশত করো বো মুলতুবশ রোখো উচশৎ। তবর্, কশছু 
পরশস্থশতশতর্ ‘সমোন্তরোল’ তদন্ত করোটো উপ�ুক্ত হতর্ পোরর্। �ুধুমোত্র 
সতর্কতোর সোথর্ বশবর্চনো করোর পরর্ এবং ফৌজদোরশ তদন্ত পরশচোলনোকোরী 
কর্তৃপক্ষ এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ পরোমর্� করোর পরর্ তো করো উচশত। 
কর্ন সমোন্তরোল তদন্ত উপ�ুক্ত বলর্ বশবর্চশত হতর্ পোরর্ তোর একটশ উদোহরণ 
হলো, ফৌজদোরশ তদন্তর্ সম্ভোব্� প্রয়োজনীয় সময়।

সং�্লশষ্ট কর্তৃপক্ষর্র কোছর্ অভশ�োগ জোনোনোর ক্ষর্ত্রর্ 
তদন্তকোরীদর্রকর্ অব�্�ই সবসময় আইনশ এবং সংস্থোর নীতশমোলো এবং 
পদ্ধতশ অনুসরণ করতর্ হবর্। নীতশমোলো সংস্থোর উপর নশর্ভর করর্ পরশবর্তশত 
হতর্ পোরর্, তবর্ অভশ�োগ নশয়র্ কশভোবর্ অগ্রসর হতর্ হবর্ সর্ সম্পর্কর্ 
অবহশত সশদ্ধোন্ত গ্রহণর্র সু�োগ দশতর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র অব�্�ই 
সচর্তন করতর্ হবর্ �র্ এটশ ঘটছর্।

প্র�োসনশক এবং ফৌজদোরশ তদন্ত সমোন্তরোলভোবর্ পরশচোলশত হওয়োর 
ক্ষর্ত্রর্ এগুলো পোরস্পরশকভোবর্ ব্�বহৃত হওয়ো উচশত নয় এবং �ুধুমোত্র 
ফৌজদোরশ বশচোরর্র উদ্দর্�্�র্ তথ্� পোও�়োর জন্� প্র�োসনশক তদন্ত করো 
উচশত নয়।10

1.4 SEAH এর 
তদন্তের ভিত্তি

10 পোর্সকড, এস। (1997)। প্র�োসনশক এবং আইন প্র�়োগকোরী সংস্থো কর্তৃক সমোন্তরোল তদন্ত: নোগরশক 
স্বোধীনতোর একটশ প্র�্ন। ফ্লোরশডো স্টর্ট ইউনশভোর্সশটশ।
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স্থোনীয় আইনর্র উপর নশর্ভর করর্ আইন প্র�়োগকোরী কর্তৃপক্ষর্র 
সোথর্ �র্কোনো তথ্�-আদোন-প্রদোনকর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ (এবং �শ�ু 
হলর্ উপ�ুক্ত প্রোপ্তবয়স্ক) এবং লশগ্�োল কোউনসর্ল কর্তৃক বশবর্চনো 
এবং অনুমোদন করো উচশত। মনর্ রোখো উচশত �র্, প্র�োসনশক তদন্তর্র 
অং� হশসোবর্ পরশচোলশত সোক্ষোৎকোর �র্য়োর করো উচশত নয়, এই �র্তর্ �র্: 
a) সোক্ষোৎকোরর্র সময় অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ জোনোনো হবর্ 
�র্ সোক্ষোৎকোরটশ কোনো ফৌজদোরশ কোর্�ধোরোয় ব্�বহোর করো হবর্ নো 
(অনুচ্ছর্দ 2.2.8.3 দর্খুন); এবং b) টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ 
নশর্দর্� করর্ �র্, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র তোদর্র তথ্�র্র সম্ভোব্� ব্�বহোর এবং 
প্রকো�র্র বশষ�়র্ সম্মতশ প্রদোন করতর্ হবর্।

এটোও মনর্ রোখো উচশত �র্, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ বো তোদর্র পক্ষর্ তৃতীয় পক্ষ 
কর্তৃক, বো অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সংস্থোকর্ প্রথমর্ জোনোনোর 
পরর্, অথবো মূল্�োয়ন বো প্রোথমশক তদন্তর্র পরর্ অপরোধর্র বশ�্বোস�োগ্� 
প্রমোণ প্রকো�শত হওয়োর পরর্ কোনো SEAH ঘটনো ফৌজদোরশ তদন্তর্র 
জন্� আইন প্র�়োগকোরী কর্তৃপক্ষর্র (�র্মন, পুলশ�) কোছর্ও জোনোনো 
হতর্ পোরর্।

�ুধুমোত্র টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র সোথর্ পরোমর্� 
করর্ই সংস্থোর লশগ্�োল কোউন্সর্ল কর্তৃক কর্স/মোমলোসমূহ ফৌজদোরশ 
তদন্তর্র জন্� পোঠোনো উচশত।

সংস্থোর লশগ্� প্রমোণশত নো হলর্ োল কোউনসর্লকর্ আইন প্র�়োগকোরী 
কর্তৃপক্ষর্র সোথর্ �োগো�োগ করতর্ হবর্। কোনো ফৌজদোরশ 
তদন্তর্র উপসংহোরর্ অভশ�োগ প্রমাণিত হলে (ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র 
সোথর্ পরোমর্� করর্) প্র�োসনশক তদন্ত করো উচশত কশনো লশগ্�োল কোউনসর্ল 
এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর (�শ�ু হলর্ উপ�ুক্ত প্রোপ্তবয়স্কর্র) তো নশর্ধোরণ 
করো উচশত। অভশ�োগ প্রমাণিত না হলে ফৌজদোরশ তদন্তর্র উপসংহোরর্ 
প্র�োসনশক তদন্ত প্র�়োজনীয় বো উপ�ুক্ত কশনো তো নশর্ধোরণ করতর্ 
সংস্থোর লশগ্�োল কোউন্সর্ল কর্তৃক �র্কোনো তথ্� পর্�োলোচনো করো 
উচশত।

এটো মনর্ রোখো গুরুত্বপূর্ণ �র্ ফৌজদোরশ তদন্তর্ অভশ�োগ প্রমোণশত 
নো হও�়ো সত্ত্বর্ও, ফৌজদোরশ তদন্তর্ ‘�ৌক্তশক সন্দর্হর্র ঊর্ধ্বর্’ 
প্রমোণর্র মোনদণ্ডর্র তুলনোয় নশম্ন মোনদণ্ড ‘সম্ভোব্�তোর ভোরসোম্�’ 
প্রমোণর্র ক্ষর্ত্রর্ প্র�োসনশক তদন্ত উপ�ুক্ত হতর্ পোরর্। তোরপরও 
প্র�োসনশক তদন্তর্ দর্খো �র্তর্ পোরর্ �র্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ 
সংস্থোর আচরণবশধশ বো অন্�োন্� নীতশ লঙ্ঘন করর্ছর্ এবং তোকর্ নশষশদ্ধ করো 
উচশত।

1.4 SEAH এর 
তদন্তের ভিত্তি
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1.4.3 তদন্ত কখন অনুষ্ঠিত হবে

SEAH কর্স ব্�বস্থোপনোর একটশ গুরুত্বপূর্ণ নীতশ হলো তদন্ত টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক: নশরোপদ, গোপনীয়, সম্মোনজনক এবং বৈষম্�হীন। তদন্ত 
এগশ�়র্ �র্তর্ পোরর্ �খন:

 এটশ প্রতশষ্ঠশত হয় �র্ কোনো SEAH নীতশর সম্ভোব্� লঙ্ঘন 
হ�়র্ছর্;

 এটশ প্রতশষ্ঠশত হয় �র্ তদন্ত পরশচোলনো করো হবর্ টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশর সর্বোত্তম স্বোর্থর্ এবং তদন্ত টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ আর 
কোনো ঝুঁকশ বো ক্ষতশর সম্মুখীন করবর্ নো;

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ প্রক্রশ�়ো এবং সম্ভোব্� পরশণতশর একটশ সম্পূর্ণ 
এবং স্বচ্ছ ব্�োখ্�ো দর্ও�়ো হয়।

ব্�ক্তশগতভোবর্ �নোক্ত�োগ্� কোনো তথ্� ব্�বহোর এবং �র্�়োর করোর 
বশষ�়র্ তোদর্র অবহশত সম্মতশর পো�োপো�শ অভশ�োগ তদন্ত করোর জন্� টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশর অবহশত সম্মতশ অর্জন করো উচশত। তবর্, চরম পরশস্থশতশতর্ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সম্মতশ নো থোকলর্ বো তো প্রত্�োহোর করো হলর্ও তদন্ত 
হতর্ পোরর্। তবর্, SEAH এর ক্ষর্ত্রর্ �ূন্� সহন�ীলতোর নীতশ আরোপ করো 
উচশত নয়, �দশ তো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর নশরোপত্তো বো সর্বোত্তম স্বোর্থর্র 
সোথর্ আপসমূলক হয়।

ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরকর্ অব�্�ই বশদ্�মোন উপকরণসমূহ নশর্ধোরণ এবং 
তদন্ত �ুরু করোর আগর্ প্রোথমশক ঝুঁকশ মূল্�োয়ন করতর্ হবর্।

1.4 SEAH এর 
তদন্তের ভিত্তি

‘শিশু সর্বোত্তম স্বার্থ’ 
নির্ধারণ

কোনো SEAH তদন্ত কোনো 
�শ�ুর টশকর্ থোকোর বশষয়টশ জড়শত করোর 
কথো বশবর্চনো করলর্ সংস্থোকর্ অব�্�ই 
�শ�ু এবং তোদর্র অধশকোরর্র প্রতশনশধশত্ব 
করোর লক্ষ্�র্ কোনো উপ�ুক্ত 
প্রোপ্তবয়স্ককর্ চশহ্নশত করতর্ হবর্ এবং 
সর্বোত্তম স্বোর্থ নশর্ধোরণ (BID) 
পরশচোলনো করতর্ হবর্। BID হলো একটশ 
�শ�ু সুরক্ষো প্রক্রশ�়ো �ো �শ�ুর টশকর্ থোকোর 
বশষয়টশকর্ প্রভোবশত করর্ এমন সশদ্ধোন্ত 
গ্রহণকোলর্ বশভশন্ন বশষয় বশবর্চনো করর্। 
BID সম্পর্কশত অতশরশক্ত উপকরণ এখোনর্ 
পোও�়ো �োবর্।

https://www.chsalliance.org/
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1.4.4 তদন্ত প্রক্রিয়া

SEAH তদন্ত ছয়টশ পর্�োয় নশ�়র্ গঠশত। কোনো দুটশ তদন্ত একই রকম 
নো হওয়োয় প্রতশটশ তদন্তর্র প্রতশটশ পর্�ো�়র্র জন্� প্র�়োজনীয় সময় এবং 
উপকরণর্র পরশমোণ ভশন্ন হবর্। তদন্তর্র প্রর্ক্ষোপটর্র উপর নশর্ভর করর্ 
পর্�োয়র্ও ভশন্নতো আসতর্ পোরর্। এই নশর্দর্�শকোয় বর্ণশত তদন্ত প্রক্রশ�়ো 
উত্তম প্রক্রশয়োর প্রতশনশধশত্ব করলর্ও এমন পরশস্থশতশও থোকবর্ �র্খোনর্ 
এই প্রক্রশ�়োকর্ ত্বরোন্বশত করতর্ হবর্ বো কোর্�ক্রমর্র প্রর্ক্ষোপটর্র 
সোথর্ মোনশ�়র্ নশতর্ হবর্। তবর্, SEAH তদন্ত পরশচোলনোর ভশত্তশ অভশন্ন। 
প্রর্ক্ষোপটর্র উপর নশর্ভর করর্ কশভোবর্ অভশ�োজন করো �র্তর্ পোরর্ সর্ 
সম্পর্কর্ আরো নশর্দর্�নোর জন্� অনুগ্রহ করর্ এখোনর্ নশর্দর্�শকো নোট 
এবং কর্স স্টোডশ দর্খুন।

তদন্ত �ুরু করোর আগর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর, তদন্তকোরী এবং স্থোনীয় 
দলর্র সদস্�দর্র অব�্�ই প্রোথমশক মূল্�োয়ন করতর্ হবর্ �োতর্ স্থোনীয় 
প্রর্ক্ষোপট পরীক্ষো করো হবর্। নশম্নবর্ণশত বশষয়গুলো নশ�্চশত করোর জন্� 
এটশ অত্�ন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

 তদন্তর্র কোরণর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী বো অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশর কোনো অতশরশক্ত ক্ষতশ করো হয় নো;

 �ৌন �োষণ, নশপীড়ন, এবং হয়রোনশ সম্পর্কশত কোনো আইন বো 
প্রবশধোন এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর বয়স 18 বছরর্র কম হলর্ �শ�ুদর্র 
বশ�র্ষ সুরক্ষোমূলক অধশকোরর্র স্বীকৃতশসহ �র্ আইনশ পরশবর্� এবং 
�্রম আইনর্ তদন্ত করো হবর্ সর্ বশষ�়র্ স্পষ্টতো র�়র্ছর্;

 টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ বো �নোক্ত বোবো/মো/অভশভোবক তদন্ত নশয়র্ অগ্রসর 
হওয়োর জন্� অবহশত সম্মতশ প্রদোন করর্ছর্ন;

 �র্খোনর্ তদন্ত হবর্ সর্খোনকোর সোমোজশক, সোংস্কৃতশক, আইনশ ব্�বস্থো, 
প্রথোগত আইন, এবং ধর্মীয় প্রর্ক্ষোপট এবং এর সোথর্ সম্পর্কশত ঝুঁকশ 
সম্পর্কর্ তদন্তকোরীদর্র একটশ সোধোরণ ধোরণো র�়র্ছর্।

তদন্ত �ুরু করোর আগর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং তদন্তর্র সোথর্ জড়শত অন্�দর্র 
সহোয়তো করোর লক্ষ্�র্ স্থোনীয় সর্বোসমূহ প্রতশষ্ঠো করোর জন্� একটশ সর্বো 
ম্�োপশং পরশচোলনো করোটোও সহোয়ক। গোপনীয়তোর কোরণর্ তদন্ত দল টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশ �র্সব সর্বো পোন সর্সব সর্বো প্রদোনকোরীদর্র সোথর্ ফলোআপ 
করতর্ সক্ষম হবর্ নো। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশর অং� হশসোবর্ 
ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর এবং তদন্ত দলকর্ বশদ্�মোন সহোয়তো সর্বোসমূহর্র 
রর্ফোরর্ল এবং তথ্� প্রদোন করো উচশত। অত্�োব�্�কীয় সর্বোর কোঠোমো 
সম্পর্কর্ আরো তথ্� এখোনর্ পোও�়ো �োবর্।

1.4 SEAH এর 
তদন্তের ভিত্তি
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1.4.5 ভূমিকা ও দায়িত্ব

1.4.5.1 তদন্ত দল

SEAH তদন্ত অব�্�ই স্পষ্টভোবর্ সংজ্ঞো�়শত ভূমশকো এবং দো�়শত্বসহ একটশ 
সহ�োগশতোমূলক প্রক্রশ�়ো হতর্ হবর্। উপ�ুক্ত বহশরোগত পক্ষ কর্তৃক 
অথবো �োগ্� কর্মচোরী পোও�়ো গর্লর্ (সোরণশ 2 দর্খুন) অভ্�ন্তরীণভোবর্ 
তদন্ত করো �র্তর্ পোরর্।

সোধোরণত, মূল তদন্ত দল একজন ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর, তদন্তকোরী 
এবং প্র�়োজনর্ বশ�র্ষজ্ঞ, পর্�বর্ক্ষক, অনুবোদক, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
লশয়োজোঁ এবং সোক্ষোৎকোরর্ সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশদর্র নশ�়র্ গঠশত হয়। 
প্রসঙ্গ এবং অবস্থোনর্র উপর নশর্ভর করর্ দলর্ অতশরশক্ত সদস্�দর্র 
প্র�়োজন হতর্ পোরর্। উদোহরণস্বরূপ, কশছু তদন্তর্ ইলর্কট্রনশক প্রমোণ 
সংগ্রহর্র জন্� আইটশ বশ�র্ষজ্ঞর্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্, বো �শ�ুদর্র 
সোক্ষোৎকোর নর্ও�়ো হলর্ মনোসোমোজশক সহোয়তো সংক্রোন্ত পর্�োদোর 
বো �শ�ু সুরক্ষো বশ�র্ষজ্ঞর্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্। দল গঠন তদন্তর্র 
প্র�়োজনীয়তো, বশদ্�মোন উপকরণ এবং ঘটনো �র্খোনর্ ঘটর্ছর্ সর্খোনর্ 
অ্�োক্সর্সর্র উপর নশর্ভর�ীল। SEAH তদন্তর্ সরোসরশ জড়শত দলর্র সমস্ত 
সদস্�র্র অব�্�ই অং�গ্রহণর্র জন্� প্র�়োজনীয় দক্ষতো, প্র�শক্ষণ, 
জ্ঞোন এবং অভশজ্ঞতো থোকতর্ হবর্।

1.4 SEAH এর 
তদন্তের ভিত্তি
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11 CHS অ্�োলোয়র্ন্স। (2014)। তদন্ত নশর্দর্�শকো: মোনবশক সংস্থোসমূহর্র জন্� নশজস্ব কর্মচোরীদর্র দ্বোরো নশপীড়ন, 
�োষণ, জোলশ�়োতশ বো দুর্নীতশর অভশ�োগ গ্রহণ এবং তদন্ত করোর লক্ষ্�র্ নশর্দর্�শকো।

দলের সদস্য ভূমিকার বিবরণ

ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর • তদন্তর্ ব্�বস্থোপনো, নশর্দর্�নো প্রদোন এবং তদোরকশ করর্ন।
• তদন্তকোরীদর্র জন্� রর্ফোরর্ন্সর্র �র্তোবলশ নশর্ধোরণ করর্ন এবং প্র�়োজনর্ তদন্ত 

দলর্র অতশরশক্ত সদস্�দর্র নশ�়োগ করর্ন।
• তদন্ত সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভোবর্ পরশচোলশত হয় মর্মর্ নশ�্চশত করর্ন।
• তদন্ত পরশকল্পনো (এবং এতর্ �র্কোনো সং�োধন), সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনো 

প্রণয়ন এবং চূড়োন্ত প্রতশবর্দন অনুমোদন করর্ন।
• নশ�্চশত করর্ন �র্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো সহোয়তো সর্বো সম্পর্কর্ সচর্তন এবং প্র�়োজনর্ 

এসব সর্বোয় অ্�োক্সর্স করতর্ সহোয়তো প্রদোন করর্ন৷
• তদন্ত সমোপ্তশর পর তদন্তর্র মোনদণ্ডর্র নশ�্চয়তো পর্�োলোচনো করর্ন।

তদন্তকোরী • রর্ফোরর্ন্সর্র �র্তোবলশতর্ বর্ণশত প্র�়োজনীয়তো অনু�ো�়ী তদন্তর্র নর্তৃত্ব দর্ন।
• অনুসন্ধোন পথ �নোক্ত করর্ন এবং তদন্ত কোর্� পরশচোলনো করর্ন।
• প্র�়োজনীয় প্রমোণর্র মোনদণ্ডর্র উপর ভশত্তশ করর্ অনুসন্ধোন এবং সুপোরশ�সহ একটশ 

উচ্চ-মোনর্র প্রতশবর্দন সরবরোহ করতর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর এবং তদন্ত দলর্র 
সোথর্ সমন্বয় করর্ন।

• তদন্ত পরশকল্পনো প্রণয়ন, ঝুঁকশ মূল্�োয়ন এবং প্রমোণ সংগ্রহ করর্ন।
• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী এবং অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোথর্ সোক্ষোৎকোর 

পরশচোলনো করর্ন৷

অনুবোদক (প্রয়োজন অনু�োয়ী) • প্র�়োজন হলর্ এবং প্র�়োজনর্র সময় টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী এবং/অথবো 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোথর্ সোক্ষোৎকোরর্র জন্� অনুবোদ সর্বো প্রদোন করর্ন।

• �র্কোনো লশখশত নথশ এবং/অথবো ডশজশটোল রর্কর্ড অনুবোদ করর্ন।

বশ�র্ষজ্ঞ (প্র�়োজন অনু�ো�়ী - �শ�ু সুরক্ষো 
বশ�র্ষজ্ঞ থর্কর্ �ুরু করর্ আইটশ বশ�র্ষজ্ঞ পর্�ন্ত 
হতর্ পোরর্)

• তদন্তর্ সহোয়তো এবং প্রমোণ সংগ্রহর্র ক্ষর্ত্রর্ বশ�র্ষ দক্ষতোপূর্ণ সর্বো প্রদোন করর্ন।

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর লশয়োজোঁ • তদন্ত প্রক্রশ�়ো চলোকোলর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ সহোয়তো প্রদোন করর্ন।
• নশ�্চশত করর্ন �র্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং তদন্তকোরী দলর্র মধ্�র্ �োগো�োগর্র 

প্রক্রশয়ো চোলু আছর্।
• সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর কর্তৃক নশ�ুক্ত হন।

সোরণশ 2: তদন্ত দলর্র ভূমশকো ও দো�়শত্ব

তদন্ত দলর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সম-লশঙ্গর্র একজন সদস্� থোকো 
অপরশহোর্�। �র্খোনর্ তদন্ত হবর্ সর্খোনকোর সোংস্কৃতশক পটভূমশ এবং 
ভৌগোলশক অবস্থোন থর্কর্ তদন্ত দলর্র অন্তত একজন সদস্� থোকোটোও 
সহোয়ক। এই ব্�ক্তশ তদন্তর্র প্রর্ক্ষোপট এবং সোংস্কৃতশকভোবর্ সূক্ষ্ম 
পোর্থক্� সম্পর্কর্ সম্�ক ধোরণো প্রদোন করতর্ পোরর্ন �ো অনুধোবন করো 
তদন্তর্র অং� হশসোবর্ গুরুত্বপূর্ণ। �র্খোনর্ ঘটনো ঘটর্ছর্ ইনভর্স্টশগর্�ন 
ম্�োনর্জোর সর্খোন থর্কর্ ভশন্ন স্থোনর্ অবস্থোন করলর্ দলর্ একজন স্থোনীয় 
সদস্�কর্ অন্তর্ভুক্ত করো অপরশহোর্�।11
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1.4 SEAH এর 
তদন্তের ভিত্তি

12 উইলকশনসন, এস. (এন.ডশ.)। আন্তর্জোতশক মোনবশক এবং মোনবোধশকোরর্র ক্ষর্ত্রর্ সত্� অনুসন্ধোন এবং তদন্ত মশ�নর্ 
প্রমোণর্র মোনদণ্ড। আন্তর্জোতশক মোনবোধশকোর আইন এবং মোনবোধশকোরর্র জর্নর্ভো একোডর্মশ।

1.4.6 প্রশাসনিক তদন্তে প্রমাণের মানদণ্ড

সংস্থোর প্র�়োজনীয়তোর উপর নশর্ভর করর্ তদন্তর্ প্রমোণর্র মোনদণ্ড 
ভশন্ন হতর্ পোরর্ (সোরণশ 3 দর্খুন)। উদোহরস্বরূপ, কশছু সংস্থো সম্ভাব্যতার 
ভারসাম্য মানদণ্ড নশর্ধোরণ করর্ এবং অন্�োন্� সংস্থো উচ্চতর স্পষ্ট এবং 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের মানদণ্ড নশর্ধোরণ করর্ থোকর্।

বর্�শর ভোগ SEAH তদন্ত প্র�োসনশক হওয়োর কোরণর্ অভশ�োগ অব�্�ই 
সম্ভোব্�তোর ভোরসোম্�র্র উপর প্রমোণশত হতর্ হবর্ – অর্থোৎ, তো অব�্�ই 
�র্ অসদোচরণ ঘটর্ছর্ সর্টোর চর্�়র্ বর্�শ সম্ভোব্� হতর্ হবর্। সময়, বোজর্ট, 
তদন্তর্ অং�গ্রহণ কোর্�কর করোর কর্তৃত্ব, এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ/
সোক্ষী সম্পর্কশত অ্�োক্সর্সর্র ক্ষর্ত্রর্ সীমোবদ্ধতোর সোধোরণ চ্�োলর্ঞ্জর্র 
পরশপ্রর্ক্ষশতর্ এটশ উপ�র্োগী।

প্র�়োজনীয় প্রমোণর্র মোনদণ্ড অব�্�ই তদন্তর্র �র্তোবলশ এবং তদন্ত 
প্রতশবর্দনর্ স্পষ্টভোবর্ উল্লর্খ করতর্ হবর্।

প্রমাণের মান বিবরণ

সম্ভোব্�তোর 
ভোরসোম্�

• নো হও�়োর চর্য়র্ হও�়োর সম্ভোবনো বর্�শ – অর্থোৎ, 
অনুসন্ধোনর্র বশপক্ষর্র চর্�়র্ পক্ষর্ বর্�শ প্রমোণ পোওয়ো 
�োয়।

• ক্লোসশক/সর্বোত্তম অভশব্�ক্তশ হলো: ‘উপসংহোরর্র 
জন্� �ুক্তশসঙ্গত’।

• এটশ SEAH তদন্তর্ ব্�বহৃত প্রমোণর্র সোধোরণ মোনদণ্ড।

স্পষ্ট এবং 
বশ�্বোস�োগ্� 
প্রমোণ

• নো হও�়োর চর্�়র্ হওয়োর সম্ভোবনো অনর্ক বর্�শ - 
অর্থোৎ, অনুসন্ধোনর্র পক্ষর্ খুব জোরোলো সমর্থন; 
উল্লর্খ�োগ্�ভোবর্ বর্�শ প্রমোণ অনুসন্ধোন সমর্থন 
করর্ এবং সীমশত তথ্� বশপক্ষর্ প্রমোণ দর্য়।

• ক্লোসশক/সর্বোত্তম অভশব্�ক্তশ হলো: ‘এটো স্পষ্ট 
�র্’।

• সংস্থোর উপর নশর্ভর করর্ কখনো কখনো SEAH 
তদন্তর্র জন্� এই মোনদণ্ডর্র প্র�়োজন হয়৷

প্রবল প্রমোণ

(�ৌক্তশক সন্দর্হর্র 
ঊর্ধ্বর্)

• চূড়োন্ত বো অত্�ন্ত বশ�্বোস�োগ্� প্রমোণ অনুসন্ধোনর্র 
পক্ষর্ সমর্থন �োগোয়।

• ক্লোসশক অভশব্�ক্তশ হল: ‘এটশ প্রবল, এটশ 
অনস্বীকোর্�’।

• এই মোনদণ্ড ফৌজদোরশ তদন্তর্ ব্�বহৃত হয়।

সোরণশ 3: প্রমোণর্র মোনদণ্ড 12
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SEAH তদন্তর্র নীতশমোলো তদন্তর্র একটশ গুরুত্বপূর্ণ উপোদোন এবং এই 
নশর্দর্�শকোয় প্রদত্ত প্রক্রশ�়ো, সরঞ্জোম এবং টর্মপ্লর্টসমূহর্র পরশপূরক৷ 
প্রতশটশ তদন্ত পর্�ো�়র্ নীতশমোলো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত এবং তদন্ত দলকর্ 
তোদর্র সোমগ্রশক প্রক্রশয়োয় নশর্দর্�নো প্রদোন করো উচশত। SEAH তদন্তর্র 
চোরটশ প্রোথমশক নীতশ র�়র্ছর্ (চশত্র 1 দর্খুন)। এসব নীতশর প্রত্�র্কটশর 
অধীনর্ উপ-নীতশ র�়র্ছর্ �ো তদন্তর্ নীতশমোলো সমন্বশত করোর বশষ�়র্ আরো 
সুনশর্দশষ্ট নশর্দর্�নো প্রদোন করর্।

1.5 SEAH এর 
তদন্তের নীতিমালা

টিকে থাকা ব্যক্তি কেন্দ্রিক
নশরোপদ, গোপনীয়, �্রদ্ধো�ীল, 

বৈষম্�হীন

পেশাদার
সর্রো প্রক্রশ�়ো, সম�়োনুগ, সমন্বশত, 

উপ�ুক্ত

কাঠামোগত
পরশপূর্ণ, প্রক্রশ�়ো-ভশত্তশক, 

�থো�থভোবর্ নথশভুক্ত

স্বচ্ছ ও ন্যায্য
�থো�থ প্রক্রশ�়ো, নশরপর্ক্ষ, বস্তুনশষ্ঠ, 

সত্�-নশর্ভর

ক
্ষত

ি ক
রব

েন
 ন

া ক
্ষতি ক

রবেন না

চশত্র 1: SEAH এর তদন্তর্র নীতশমোলো
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1.5.1 কোন ক্ষতি করবেন না

কোনো ক্ষতি করবেন না হলো একটশ ক্রস-কোটশং নৈতশক নীতশ �ো 
প্রতশটশ তদন্ত প্রক্রশ�়োয় অন্তর্ভুক্ত করো উচশত। কোনো ক্ষতশ 
করবর্ন নো বলতর্ বুঝোয় তদন্তকোরীরো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী, অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ এবং তদন্ত দলর্র উপর তদন্তর্র সম্ভোব্� নর্তশবোচক 
প্রভোব সম্পর্কর্ সচর্তন। তদন্তর্র ফলর্ �র্ ঝুঁকশ এবং ক্ষতশ হতর্ পোরর্ তো 
ব্�োপকভোবর্ মূল্�োয়ন এবং নথশভুক্ত করো উচশত, �র্খোনর্ এসব সংঘটনর্র 
সম্ভোবনো এবং এসবর্র সম্ভোব্� প্রভোব হ্রোস করোর জন্� ব্�বস্থো থোকবর্।13

1.5.2 টিকে থাকা ব্যক্তি কেন্দ্রিক14

নিরাপত্তা: টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষীরো15 প্রতশ�োধর্র ভয় বো 
তোদর্র নশরোপত্তো সম্পর্কশত ঝুঁকশর সম্মুখীন হতর্ পোরর্। তদন্তর্র ফলর্ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষীদর্র কোনো অতশরশক্ত ক্ষতশ হয় নো মর্মর্ 
নশ�্চশত করোর লক্ষ্�র্ সংস্থো এবং তদন্ত দলসমূহকর্ সীমোবদ্ধতোর মধ্�র্ 
�ো করো সম্ভব তো করতর্ হবর্। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষীদর্র স্বোস্থ্� 
ও কল্�োণর্র প্র�়োজনীয়তোর বশষয়টশ তদন্তর্ থোকো অপরশহোর্�। এসব 
বশষয় ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র কোছর্ পোঠোনো হয় �শনশ গোপনীয়ভোবর্ 
তদন্তর্র সময় এসব চোহশদো পূরণ করতর্ সর্বোসমূহর্ অ্�োক্সর্স সমন্বয় করতর্ 
পোরর্ন৷

গোপনীয়তা: SEAH তদন্তর্ গোপনীয়তোর দুটশ দশক র�়র্ছর্। প্রথমটশ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ সম্পর্কশত, �োকর্ অব�্�ই তদন্ত প্রক্রশ�়োর 
সমস্ত দশক সম্পর্কর্ সম্পূর্ণরূপর্ অবহশত করতর্ হবর্ এবং কোনো তথ্� 
�র্�়োর করতর্ বো তোদর্র ঘটনো বর্ণনো করোর ক্ষর্ত্রর্ তোদর্র সম্মতশ গ্রহণ 
করতর্ হবর্। দ্বশতীয়টশ তথ্�র্ অ্�োক্সর্স এবং প্রচোরর্র সোথর্ সম্পর্কশত। 
তদন্ত দলর্র নশ�্চশত করো উচশত �র্ প্র�়োজনীয় তথ্� প্রকৃতপক্ষর্ জোনোর 
প্রয়োজনীয়তোর ভশত্তশতর্ অনুমোদশত ব্�ক্তশদর্র কোছর্ প্রকো� করো হয়।

1.5 SEAH এর 
তদন্তের নীতিমালা

13�ুক্তরোজ্�র্র পররোষ্ট্র ও কমনও�়র্লথ অফশস। (দ্বশতীয় সংস্করণ: মোর্চ 2017)। বশরোধর্ �ৌন সহশংসতোর 
নথশপত্র এবং তদন্তর্র আন্তর্জোতশক প্রোটোকল।

14 টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক নশর্দর্�নো জরুরশ প্রোগ্রোমশং-এ লশঙ্গ-ভশত্তশক সহশংসতোর জন্� আন্ত-সংস্থোর 
ন্�ূনতম মোন থর্কর্ গৃহীত হ�়র্ছর্। UNFPA। (2019)। জরুরশ প্রোগ্রোমশং-এ লশঙ্গ-ভশত্তশক সহশংসতোর জন্� আন্ত-
সংস্থোর ন্�ূনতম মোন।

15 এটো মনর্ রোখো গুরুত্বপূর্ণ �র্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশরোও প্রতশ�োধর্র ভয় বো তোদর্র নশরোপত্তো সম্পর্কশত 
ঝুঁকশর সম্মুখীন হতর্ পোরর্।
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সম্মান: তদন্তর্ অব�্�ই টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর অধশকোর, পছন্দ এবং মর্�োদোর 
প্রতশ সম্মোন প্রদর্�ন করতর্ হবর্। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ অব�্�ই তদন্ত 
এবং �র্কোনো সহোয়তো সর্বো সম্পর্কশত তথ্� সরবরোহ করতর্ হবর্ এবং 
তদন্ত এগশ�়র্ নশতর্ বো উল্লর্খশত সর্বোসমূহ ব্�বহোর করো হবর্ কশনো তো 
নশর্ধোরণ করতর্ দশতর্ হবর্।

বৈষম্যহীনতা: সমস্ত টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ তোদর্র জোতশ, লশঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, বো 
প্রতশবন্ধশতো ইত্�োদশ পরশচয় নশর্বশ�র্ষর্ সমোন এবং ন্�ো�্� আচরণ পোয়।

1.5.3 স্বচ্ছ এবং ন্যায্য

যথাযথ প্রক্রিয়া: সমস্ত তদন্ত অব�্�ই এমনভোবর্ পরশচোলশত হতর্ হবর্ 
�োতর্ জড়শত সমস্ত অং�ীজনর্র অধশকোর বজোয় থোকর্। তদন্ত সবসময় স্বচ্ছ, 
বস্তুনশষ্ঠ এবং ন্�ো�্� হতর্ হবর্।

নিরপেক্ষ: তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই সচর্তন হতর্ হবর্ এবং তদন্ত �ুরু করোর 
আগর্ অথবো তদন্ত চলোকোলর্ �র্কোনো সময় চশহ্নশত হলর্ ইনভর্স্টশগর্�ন 
ম্�োনর্জোরর্র কোছর্ এমন সচর্তন পক্ষপোতশত্ব বো স্বোর্থর্র দ্বন্দ্ব (সম্ভোব্� 
এবং বোস্তব) প্রকো� করতর্ হবর্ �ো তদন্ত প্রক্রশ�়োকর্ ব্�োহত করতর্ পোরর্।

তথ্য-ভিত্তিক: তদন্তর্র উদঘোটশত তথ্� অব�্�ই কোউকর্ দোষী (�ো 
কোনো কোজর্ কোনো ব্�ক্তশর জড়শত থোকোর প্রমোণ বো থোকোর 
প্রবণতো দর্খোয়) এবং নশর্দোষ (�ো কোউকর্ নশর্দোষ প্রমোণ করতর্ পোরর্) 
সোব্�স্ত করো উভয় ক্ষর্ত্রর্ই বশদ্�মোন প্রমোণর্র উপর ভশত্তশ করর্, এবং 
প্রমোণর্র প্র�়োজনীয় মোনদণ্ড অনু�ো�়ী হতর্ হবর্।

1.5 SEAH এর 
তদন্তের নীতিমালা
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1.5.4 পেশাদার

সর্বোত্তম প্রক্রিয়া: SEAH তদন্তর্ এই নশর্দর্�শকোয় বর্ণশত 
সর্বোত্তম প্রক্রশয়ো এবং মোনদণ্ড অনুসরণ করো উচশত।

সময়ানুগ: অভশ�োগ পোও�়োর পরর্ এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ কর্তৃক অবহশত 
সম্মতশ প্রদোনর্র পর �ত দ্রুত সম্ভব তদন্ত করো উচশত। অথবো সম্মতশর 
নো থোকো/প্রত্�োহোর করোর ক্ষর্ত্রর্ একটশ পুঙ্খোনুপুঙ্খ ঝুঁকশ মূল্�োয়নর্র 
ভশত্তশতর্ তদন্ত এগশয়র্ নর্ও�়োর সশদ্ধোন্ত গ্রহণ করো হয়। তদন্ত পরশচোলনোর 
সময়সীমো পরশবর্তশত হতর্ পোরর্। তবর্, তদন্ত এবং জোনোনোর ক্ষর্ত্রর্ 
অব�্�ই তদন্তর্র আওতো, ঝুঁকশ, বোজর্ট ও বশদ্�মোন উপকরণ এবং সম্ভোব্� 
�র্কোনো সীমোবদ্ধতো নশর্ধোরণর্র প্র�়োজনীয়তোর মধ্�র্ ভোরসোম্� 
বজোয় রোখতর্ হবর্।

সমন্বিত: তদন্ত দলকর্ কোর্�করভোবর্ তদন্ত বোস্তবোয়নর্র জন্� উপ�ুক্ত 
বশ�র্ষজ্ঞ এবং দলর্র সদস্�দর্র সোথর্ সমন্বয় করতর্ হবর্।

একোধশক সংস্থো অভশ�োগর্র সোথর্ জড়শত থোকলর্ তদন্তকোরীদর্র জড়শত 
হতর্ পোরর্ এমন অন্�োন্� সংস্থোর সোথর্ সমন্বয় করো উচশত। এসব ক্ষর্ত্রর্ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষীদর্র সোথর্ পুনরোবৃত্ত সোক্ষোৎকোর এবং প্রমোণ 
সংগ্রহর্র অনুরূপ প্রচর্ষ্টো কমোতর্ একটশ �ৌথ তদন্ত উপ�ুক্ত হতর্ পোরর্।

যোগ্য: তদন্ত দলর্র সদস্�দর্র �থো�থভোবর্ প্র�শক্ষশত এবং SEAH 
তদন্ত পরশচোলনোয় অভশজ্ঞ হতর্ হবর্।

1.5.5 কাঠামোগত

পুঙ্খানুপুঙ্খ: সমস্ত প্রোসঙ্গশক প্রমোণ সংগৃহীত এবং মূল্�োয়ন করো হ�়র্ছর্ 
মর্মর্ নশ�্চশত করোর লক্ষ্�র্ তদন্ত অব�্�ই �থো�থ �োচোই সোপর্ক্ষ, 
সম্পূর্ণ, মনো�োগ পূর্ণ এবং কঠোর পদ্ধতশতর্ পরশচোলশত হতর্ হবর্ 
(অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ দোষী বো নশর্দোষ সোব্�স্ত করোর 
প্রমোণসহ)।

প্রক্রিয়া-ভিত্তিক: কোনো দুটশ তদন্ত একই নো হলর্ও প্রতশটশ তদন্তর্ 
প্রতশটশ পর্�ো�়র্ ব্�োপকভোবর্ এবং উপ�ুক্ত সমীক্ষোর মোধ্�মর্ প্রমোণ এবং 
তথ্�র্র উপর ভশত্তশ করর্ সত্� উদঘোটনর্ প্র�়োজনীয় একই প্রক্রশ�়ো 
অনুসরণ করো উচশত।

যথাযথভাবে নথিভুক্ত: তদন্ত প্রতশবর্দন এবং এর উপসংহোর অব�্�ই 
পর্�োপ্ত নথশপত্র দ্বোরো সমর্থশত হতর্ হবর্। অতএব, তদন্তকোরী এবং তদন্ত 
দলগুলোকর্ অব�্�ই �থো�থভোবর্ এবং পুঙ্খোনুপুঙ্খভোবর্ প্রক্রশ�়ো, প্রমোণ, 
সোক্ষোৎকোর এবং তদন্তর্র অন্�োন্� গুরুত্বপূর্ণ বশষয় নথশভুক্ত করতর্ হবর্।

1.5 SEAH এর 
তদন্তের নীতিমালা
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তদন্ত পরশকল্পনো হলো তদন্তর্র প্রথম পর্�োয় (সোরণশ 4 দর্খুন)। 
তদন্তর্র আনুষ্ঠোনশক সূচনোর আগর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর এবং সংস্থো 
কর্তৃক বর্� ক�়র্কটশ প্রোথমশক পদক্ষর্প সম্পন্ন করো উচশত। এসব প্রোথমশক 
পদক্ষর্পর্র উদঘোটশত তথ্� ঝুঁকশ মূল্�োয়ন এবং পরশকল্পনো পর্�ো�়র্ উপকরণ 
হশসোবর্ তদন্তকোরীদর্র কোছর্ বশদ্�মোন থোকো দরকোর। তদন্তকোরীদর্র জন্� 
এই তথ্� সহজলভ্� হলর্ তো প্রোথমশক বশ�্লর্ষণ এবং তদন্ত পরশকল্পনো 
ত্বরোন্বশত করতর্ সহোয়তো করর্।

2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

তদন্তের উপকরণ বিবরণ

অভশ�োগর্র বশ�দ বশবরণ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর অভশ�োগ সম্পর্কর্ বশ�দ তথ্� সংকলন করর্ন, �োর মধ্�র্ 
নশম্নবর্ণশতগুলো র�়র্ছর্, তবর্ তো এতর্ই সীমোবদ্ধ নয়:

• সংস্থোর আচরণবশধশ, নীতশমোলো, পদ্ধতশ ইত্�োদশ অনু�ো�়ী লঙ্ঘন;
• মূল অভশ�োগ কখন এবং কশভোবর্ জমো দর্ও�়ো হ�়র্ছর্, কর্ জমো দশ�়র্ছর্, কর্ গ্রহণ 

করর্ছর্ ইত্�োদশ তথ্�;
• এখনো ঘটছর্ কশনো সর্ তথ্�সহ ঘটনো/সমূহ কখন ঘটর্ছর্;
• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ বো অভশ�োগ দোখশলকোরী ব্�ক্তশর (টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ নো 

হলর্) পুরো নোম, �োগো�োগর্র তথ্�, সংস্থোর সোথর্ সম্পর্ক ইত্�োদশ তথ্�সহ 
(পোও�়ো গর্লর্);

• সম্পূর্ণ নোম, �োগো�োগর্র তথ্� এবং বর্তমোন সোংস্থোয় অবস্থোনসহ �নোক্ত 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ(গণ) সম্পর্কশত তথ্�;

• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ কর্তৃক প্রদত্ত বো ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র দ্বোরো 
উন্মোচশত সোক্ষীদর্র প্রোথমশক তোলশকো;

• স্থোনীয় আইনশ এবং পদ্ধতশগত বশবর্চশত বশষয়সমূহ;
• সোংস্থোর আচরণবশধশ।

প্রোথমশক প্রমোণ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ কর্তৃক প্রদত্ত �র্কোনো প্রমোণ (টর্ক্সট বোর্তো, ভ�়র্সমর্ইল, 
ইমর্ইল, ছবশ) এবং ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর এবং সংস্থো কর্তৃক সংগৃহীত প্রোথমশক 
প্রমোণ অন্তর্ভুক্ত।

প্র�োসনশক রর্কর্ড ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র উচশত তদন্তকোরীদর্র দ্বোরো পর্�োলোচনো এবং 
বশ�্লর্ষণর্র লক্ষ্�র্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর (এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ 
কোনো কর্মচোরী হলর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ) জন্� বশদ্�মোন �র্কোনো 
প্র�োসনশক রর্কর্ড (�র্মন HR রর্কর্ড) সংগ্রহ করো।

প্রসঙ্গ এবং নশরোপত্তো 
সংক্রোন্ত তথ্�

ঝুঁকশ মূল্�োয়ন এবং তদন্ত পরশকল্পনো প্রক্রশ�়ো সহজতর করোর লক্ষ্�র্ 
ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরদর্র পরশকল্পনো বো ঝুঁকশ-প্র�মন কৌ�লর্ অন্তর্ভুক্ত 
করো প্র�়োজন এমন কোনো বশষয়, নশরোপত্তো সীমোবদ্ধতো, উদ্বর্গ বো 
প্রোটোকল সম্পর্কর্ তদন্তকোরীদর্র জোনোনো উচশত। উদোহরণস্বরূপ, �দশ 
এমন কোনো এলোকোয় সোক্ষী থোকর্ �র্খোনর্ বশদ্রোহর্র কোর্�কলোপর্র উচ্চ 
ঝুঁকশ র�়র্ছর্, তোহলর্ তদন্তকোরীদর্র সোক্ষীদর্র কোছর্ পৌঁছোনোর অন্�োন্� উপোয় 
বশবর্চনো করতর্ হবর্ এবং তো তদন্ত পরশকল্পনোয় অন্তর্ভুক্ত করো প্র�়োজন।

সোরণশ 4: তদন্ত পরশকল্পনো
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2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

তদন্ত �ুরু হ�়র্ গর্লর্ তদন্তকোরীদর্র এর সোথর্ সম্পর্কশত ঝুঁকশসমূহ মূল্�োয়ন 
করোর কোজ চোলশ�়র্ �োও�়ো উচশত। ঝুঁকশ জড়শত ব্�ক্তশদর্র বো তদন্তকর্ 
প্রভোবশত করতর্ পোরর্। তদন্ত দলকর্ পুঙ্খোনুপুঙ্খভোবর্ �ো বশবর্চনো করতর্ 
হবর্:

 কী ঘটতর্ পোরর্;

 এটো ঘটোর সম্ভোবনো;

 সম্ভোব্� প্রভোবর্র মোত্রো; এবং

 সর্সব ক্রশ�়ো বো কৌ�ল �ো সর্ই ঝুঁকশর সম্ভোব্�তো এবং/অথবো 
সম্ভোব্� প্রভোব কমোতর্ ব্�বহোর করো �র্তর্ পোরর্।

ঝুঁকশ বশ�্লর্ষণ এবং তদন্ত পরশকল্পনো পরশচোলনো করোর আগর্ তদন্তকোরীরো 
�র্ প্রর্ক্ষোপটর্ তদন্ত করবর্ন সর্ সম্পর্কর্ও অব�্�ই তথ্� থোকতর্ হবর্। 
সোমোজশক ও সোংস্কৃতশক রীতশ এবং আইনশ পরশবর্� তদন্তর্ ঝুঁকশ বো সীমোবদ্ধতো 
সৃষ্টশ করতর্ পোরর্, তোই ঝুঁকশ মূল্�োয়ন এবং তদন্ত পরশকল্পনো পরশচোলনো 
করোর আগর্ এই তথ্� বশদ্�মোন থোকো এবং তদন্ত পরশকল্পনো প্রণয়ন 
করো গুরুত্বপূর্ণ, �োতর্ ঝুঁকশ ও পরশকল্পনোর মধ্�র্ �র্কোনো প্র�মন 
ব্�বস্থোকর্ অন্তর্ভুক্ত করো �োয়।

তদন্ত পরিচালনায় ঝুঁকি

তদন্ত �ুরু করোর আগর্ ইনভর্স্টশগর্�ন 
ম্�োনর্জোরর্র ঝুঁকশসমূহ মূল্�োয়ন করো এবং 
তদন্তর্ অগ্রসর হওয়োর ক্ষর্ত্রর্ এগুলো 
খুব বড় রকমর্র ঝুঁকশ কশনো তো নশর্ধোরণ করো 
উচশত। তদন্ত পরশকল্পনো পর্�োয়র্ ঝুঁকশসমূহ 
পুনঃমূল্�োয়ন করো হয় (এবং সমগ্র তদন্ত 
জুড়র্ হও�়ো উচশত) এবং আরো তথ্� জোনোর 
সোথর্ সোথর্ তোর ব্�োপ্তশ বৃদ্ধশ করো হয়। এই 
পর্�ো�়র্ এবং ঝুঁকশ মূল্�োয়ন ব্�োপকভোবর্ 
সম্পন্ন হ�়র্ গর্লর্ তদন্ত দলকর্ আবোর 
বশবর্চনো করো উচশত �র্ অগ্রসর হওয়োর পক্ষর্ 
ঝুঁকশসমূহ খুব বর্�শ কশনো।
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উপরন্তু, তদন্তকোরীদর্র মনর্ রোখো উচশত �র্, তদন্তর্র আকোর এবং জটশলতো 
বৃদ্ধশর সোথর্ সোথর্ ঝুঁকশও বৃদ্ধশ পোয়। এবং তদন্ত �ত ব্�োপক এবং জটশল হবর্, 
তত বর্�শ সম্পদর্র প্র�়োজন হবর্।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

অনুসন্ধানের জন্য মূল প্রসঙ্গ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী

�র্ এলোকোয় অভশ�োগর্র ঘটনো ঘটর্ছর্ সর্খোনর্ নোরী-পুরুষর্র 
পোরস্পরশক সম্পর্ক কর্মন? নোরী-পুরুষর্র ভূমশকো সম্পর্কশত 
কমশউনশটশর ঐতশহ্�গত এবং সোংস্কৃতশক বশ�্বোস কর্মন? তো কশভোবর্ 
SEAH সম্পর্কর্ জোনোনোর এবং ন্�োয়বশচো্রর্ ভুক্তভোগীদর্র 
অ্�োক্সর্স সক্ষমতোকর্ প্রভোবশত করতর্ পোরর্?

�শ�ু, প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন ব্�ক্তশ, জোতশগত সংখ্�োলঘু, আদশবোসী 
কমশউনশটশ বো LGBTQI কমশউনশটশর সদস্�দর্র বশরুদ্ধর্সহ লশঙ্গ-
ভশত্তশক সহশংসতোর (GBV) বশভশন্ন রূপ সম্পর্কর্ কমশউনশটশর উপলব্ধশ 
কর্মন? টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র জন্� পরশণতশ কী, �দশ তো থোকর্? 
কমশউনশটশর কোনো সদস্�র্র বশরুদ্ধর্ সংঘটশত SEAH অপরোধ 
সম্পর্কর্ অবহশত হলর্ কমশউনশটশ বো পরশবোর কশভোবর্ প্রতশক্রশ�়ো 
জোনোবর্? টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর বয়স বো লশঙ্গর্র উপর ভশত্তশ করর্ 
প্রতশক্রশ�়ো কশ ভশন্ন হবর্?

আনুষ্ঠোনশক এবং অনোনুষ্ঠোনশক উভয় ধরনর্র ন্�োয়বশচোরর্র বশভশন্ন রূপ 
কশ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র জন্� বশদ্�মোন?
�র্খোন থর্কর্ অভশ�োজশত: �ুক্তরোজ্�র্র পররোষ্ট্র ও কমনও�়র্লথ অফশস। (দ্বশতীয় সংস্করণ: মোর্চ 2017)। 
বশরোধর্ �ৌন সহশংসতোর নথশপত্র ও তদন্তর্র আন্তর্জোতশক প্রোটোকল। 
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2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

কোন ক্ষতি করবেন না, ঝুঁকি, এবং তদন্ত পরিকল্পনা

• নশ�্চশত করুন �র্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরী, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ এবং তদন্ত দলকর্ 
সম্ভোব্� ঝুঁকশ এবং �র্ নশরোপত্তো ব্�বস্থো অন্তর্ভুক্ত করো 
দরকোর সর্ সম্পর্কর্ অবহশত করো হ�়র্ছর্।

• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী এবং অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ অব�্�ই কোনো নশরোপদ, গোপনীয় 
এবং নশরপর্ক্ষ অবস্থোনর্ থোকতর্ হবর্ �ো সোংস্কৃতশকভোবর্ 
উপ�ুক্ত এবং সহজর্ অ্�োক্সর্স�োগ্�।

• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী এবং 
অভশ�োগর্র বশষ�়র্র পরশচয় অব�্�ই সুরক্ষশত রোখতর্ হবর্।

• গোপনীয়তো এবং নশরোপত্তোর অং� হশসোবর্ টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশ এবং প্রমোণ সংগ্রহর্র সোথর্ জড়শত সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশকর্ গোপন রোখো এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কর্ পরোমর্� 
দশন।

• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র 
রর্ফোরর্ল সর্বো প্রদোন করুন �োতর্ তোরো প্র�়োজনর্ 
কোথোয় সহোয়তো পর্তর্ পোরর্ সর্টো তোরো জোনর্।

�র্খোন থর্কর্ অভশ�োজশত: �ুক্তরোজ্�র্র পররোষ্ট্র ও কমনও�়র্লথ অফশস। (দ্বশতীয় সংস্করণ: মোর্চ 2017)। 
বশরোধর্ �ৌন সহশংসতোর নথশপত্র ও তদন্তর্র আন্তর্জোতশক প্রোটোকল। 

2.1.1 মানুষের জন্য ঝুঁকি

বশবর্চ্� এবং মূল্�োয়নর্র লক্ষ্�র্ প্রথম �্রর্ণীর ঝুঁকশ হলো মোনুষর্র জন্� 
ঝুঁকশ, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র ঝুঁকশর প্রতশ বশ�র্ষ মনো�োগ দর্ও�়ো। টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ, এবং তদন্ত দলর্র জন্� 
কোনো সুরক্ষো ঝুঁকশ বশদ্�মোন কশনো তো তদন্ত দলর্র নশর্ধোরণ করো উচশত। 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পন্থো ব্�বহোর করোর লক্ষ্�র্ নশরোপত্তোর উপর 
মনোনশবর্� করো, এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর �োরীরশক, মোনসশক ও আবর্গগত 
সুস্থতোকর্ সর্বোচ্চ অগ্রোধশকোর হশসোবর্ রোখো প্র�়োজন। মূল্�োয়ন 
ব্�োপক ভশত্তশক এবং তো মোনুষর্র ঝুঁকশর বশভশন্ন দশক অন্তর্ভুক্ত করো হয় 
মর্মর্ নশ�্চশত করোর জন্� ঝুঁকশসমূহকর্ বশভশন্ন ধরনর্ ভোগ করোটো সহোয়ক হতর্ 
পোরর্।
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2.1.1.1 টিকে থাকা ব্যক্তি, সাক্ষী এবং কমিউনিটির জন্য ঝুঁকি

 সুরক্ষা, নিরাপত্তা, এবং প্রতিশোধের ঝুঁকি: প্রতশ�োধ 
হলো প্রত্�ক্ষ বো পরোক্ষভোবর্ বৈষম্�, বদলো, হয়রোনশ বো 
প্রতশহশংসোর কোনো কোজ �ো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ অথবো অভশ�োগ 
বো তথ্� প্রকো�র্র ক্ষর্ত্রর্ রশপোর্টকোরীর (বো তোদর্র আত্মীয় 
বো সহ�োগীদর্র) বশরুদ্ধর্ করো হয়। তদন্তর্র সোক্ষীদর্র বশরুদ্ধর্ও 
প্রতশ�োধ গ্রহণ করো হতর্ পোরর্। বশদ্�মোন প্রোথমশক তথ্�, 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী, কমশউনশটশর সদস্�দর্র সোথর্ প্রোথমশক 
আলোচনো এবং ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র প্রতশক্রশ�়ো ব্�বহোর 
করর্ তদন্তকোরীদর্র নশর্ধোরণ করতর্ হবর্ �র্, তদন্তর্ জড়শত 
প্রত্�র্কর্র সুরক্ষো এবং নশরোপত্তোর জন্� প্রতশ�োধর্র বশষয়টশ 
কতটো ঝুঁকশপূর্ণ।16 প্রতশ�োধ গ্রহণ করো হতর্ পোরর্ পরশবোর এবং 
পরশচশতজনসহ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র বোইরর্ অন্�োন্� ব্�ক্তশর ওপর। 
�োদর্র স্পষ্টভোবর্ ‘জোনো প্র�়োজন’ �ুধুমোত্র তোদর্রকর্ই তদন্তর্র 
বশষ�়র্ জোনোনো হয় মর্মর্ নশ�্চশত করোর মোধ্�মর্ গোপনীয়তো 
প্রতশ�োধ গ্রহণর্র ঝুঁকশ কমোতর্ মুখ্� ভূমশকো পোলন করর্।

 শারীরিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি: কশছু ক্ষর্ত্রর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র জরুরশ 
চশকশৎসোর প্র�়োজন হতর্ পোরর্ �র্ক্ষর্ত্রর্ অন্� �র্কোনো 
প্রক্রশয়োর চর্�়র্ অগ্রোধশকোর দশতর্ হবর্। তদন্তকোরীদর্র আগমনর্র 
আগর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর কর্তৃক জরুরশ এবং তোত্ক্ষণশক 
চশকশত্সোর বশষয়র্ মনো�োগ দর্ও�়ো উচশত, এবং এমন কশছু ঘটনো 
থোকতর্ পোরর্ �র্খোনর্ সর্টো উপর্ক্ষো করো হ�়র্ছর্, বো �র্খোনর্ টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশর চশকশত্সোর বশষয়র্ অব্�োহত মনো�োগ প্র�়োজন। টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশর সম্মতশ নশ�়র্ উপ�ুক্ত স্বোস্থ্� সর্বোর জন্� রর্ফোরর্ল 
করোর লক্ষ্�র্ প্রোটোকল থোকো উচশত।

 মনোসামাজিক, আবেগগত এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি: তদন্ত 
প্রক্রশ�়োয় অগ্রসর হওয়োর আগর্ সোক্ষীদর্র মনস্তোত্ত্বশক সুস্থতো 
অব�্�ই প্রোথমশক বশবর্চ্� বশষয় হতর্ হবর্। SEAH-এর ক্ষর্ত্রর্ টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষীরো ঘটনোকর্ কর্ন্দ্র করর্ মোনসশক আঘোত 
অনুভব করতর্ পোরর্, তোই সোক্ষীদর্র পো�োপো�শ তদন্ত দলকর্ অব্�োহত 
মনোসোমোজশক এবং মোনসশক স্বোস্থ্� সহোয়তো প্রদোনর্র বশষয়টশ 
অব�্�ই বশবর্চনো এবং পরশকল্পনোয় অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

16 অভশ�োগর্র বশষয়সহ।
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2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি

অনোনুষ্ঠোনশক ব্�বস্থোর সোথর্ সম্পর্কশত ঝুঁকশসমূহ হ্রোস করতর্ 
তদন্তকোরীরো �র্সব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষর্প গ্রহণ করতর্ পোরর্ন তোর 
মধ্�র্ র�়র্ছর্:

• অনোনুষ্ঠোনশক ব্�বস্থো, সর্গুলো কশভোবর্ কোজ করর্ এবং 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র জন্� কী ঝুঁকশ র�়র্ছর্ তো নশর্ধোরণ 
করতর্ আইনশ সহোয়তো এবং GBV অ্�োডভোকর্সশ গ্রুপর্র 
মতো স্থোনীয় সংস্থোসমূহকর্ নশ�ুক্ত করো;

• অনোনুষ্ঠোনশক ব্�বস্থোয় বশদ্�মোন প্রক্রশ�়ো এবং ঝুঁকশ 
সম্পর্কর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র সচর্তনতো নশ�্চশত করো;

• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র স্থোনীয় আইনশ সহোয়তো প্রদোনকোরী 
এবং সংস্থোসমূহর্র কোছর্ রর্ফোরর্ল প্রদোন করো �ো তদন্ত 
প্রক্রশ�়ো চলোকোলর্ সহোয়তো প্রদোন করতর্ পোরর্।

17 UNFPA। (2019)। জরুরশ কর্মসূচশতর্ লশঙ্গ-ভশত্তশক সহশংসতোর জন্� আন্ত-সংস্থোর ন্�ূনতম মোনদণ্ড।

 সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঝুঁকি: টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো সম্পৃক্ত 
হওয়োর এবং তদন্তর্ অং� নর্ও�়োর কোরণর্ পরশবোর বো কমশউনশটশ কর্তৃক 
একঘরর্/বহশষ্কৃত হতর্ পোরর্। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ �োগো�োগ 
করোর সময় (অনুচ্ছর্দ 2.2.8.1 দর্খুন) তদন্ত প্রক্রশ�়ো বর্ণনোকোলর্ 
তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই এসব ঝুঁকশ ব্�োখ্�ো করতর্ হবর্।

 আইনি ঝুঁকি: �ৌন সহশংসতো, লোঞ্ছনো এবং লশঙ্গ-ভশত্তশক সহশংসতো 
সম্পর্কশত দর্�র্র আইন ও প্রবশধোনর্র উপর নশর্ভর করর্ তদন্তর্র 
কোরণর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো আইনশ ঝুঁকশর সম্মুখীন হতর্ পোরর্। এসব 
ঝুঁকশ মূল্�োয়ন করতর্ সক্ষম হও�়োর লক্ষ্�র্ তদন্তকোরীদর্র জন্� 
প্রর্ক্ষোপট বোঝোটো গুরুত্বপূর্ণ। আইনশ এবং নশরোপত্তো বশষয়ক 
পরশবর্� এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর জন্� বশদ্�মোন ঝুঁকশসমূহ আরো 
ভোলভোবর্ বোঝোর জন্� স্থোনীয় বো অন্�োন্� আইনশ সহোয়তো 
প্রদোনকোরীর সোথর্ �োগো�োগ করো সহোয়ক হতর্ পোরর্। কশছু 
ক্ষর্ত্রর্ অনোনুষ্ঠোনশক ব্�বস্থো এবং কর্তৃপক্ষ থোকতর্ পোরর্ এবং 
সর্সবও টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র জন্� ঝুঁকশ নশর্ধোরণ করোর সময় বশবর্চনো 
করো প্র�়োজন। এসব ব্�বস্থোয় কশভোবর্ সম্পৃক্ত হওয়ো �োয় এবং 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র ঝুঁকশ কশভোবর্ প্র�মশত করো �োয় সর্ সম্পর্কর্ 
আরো ভোলোভোবর্ বোঝোর জন্� তদন্তকোরীদর্র স্থোনীয় সংস্থো 
এবং বশ�র্ষজ্ঞদর্র সোথর্ পরোমর্� করো উচশত।17
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2.1.1.2 তদন্তকারীদের জন্য ঝুঁকি18

 অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে ঝুঁকি: তদন্তকোরীদর্র জন্� তদন্ত স্থলর্ 
প্রবর্� করোটো গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণর্র ক্ষর্ত্রর্ বশধশনশষর্ধ তোদর্র 
ঘটনোস্থলর্ �োও�়োর সক্ষমতোকর্ বোধোগ্রস্ত করতর্ পোরর্। এক্ষর্ত্রর্, 
কোর্�কর তদন্ত পরশচোলনো করো সম্ভব কশনো এবং বশকল্প সমোধোন 
পোও�়ো �োয় কশনো তদন্তকোরীদর্র সর্টো নশর্ধোরণ করো উচশত।

 সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি: তদন্তকোরীরো এবং দলর্র সদস্�রো 
স�স্ত্র গোষ্ঠী এবং সংঘোত থর্কর্ �ুরু করর্ অপহরণ পর্�ন্ত 
সুরক্ষো এবং নশরোপত্তো ঝুঁকশর সম্মুখীন হতর্ পোরর্। তদন্ত দলর্র জন্� 
সুরক্ষো এবং নশরোপত্তো সম্পর্কশত ঝুঁকশ মোকোবর্লোর লক্ষ্�র্ কোর্� 
পরশচোলনোর পরশবর্� সম্পর্কর্ ব্�োপক ধোরণো থোকোটো গুরুত্বপূর্ণ। 
�র্কোনো সুরক্ষো ও নশরোপত্তো ঝুঁকশ কমোতর্ সোহো�্� করোর জন্� 
অতশরশক্ত কর্মী অন্তর্ভুক্ত করোও প্র�়োজন হতর্ পোরর্, এই 
বশষয় মোথোয় রর্খর্ �র্ তদন্তর্ বর্�শ লোক জড়শত থোকলর্ অতশরশক্ত 
ঝুঁকশ সৃষ্টশ হয়। তদন্তকোরীরো �দশ নশর্ধোরণ করর্ন �র্ তোদর্র তদন্ত 
কোর্�ক্রম পরশচোলনোর জন্� নশরোপত্তো কর্মীদর্র অন্তর্ভুক্ত করতর্ 
হবর্, তোহলর্ অব�্�ই এই অতশরশক্ত লোক জড়শত করোর প্র�়োজনর্র 
বশপরীতর্ গোপনীয়তো লঙ্ঘনর্র ঝুঁকশ মূল্�োয়ন করো উচশত।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

18 FCDO. (2016). প্র�শক্ষণর্র উপোদোন:)। জরুরশ কর্মসূচশতর্ লশঙ্গ-ভশত্তশক সহশংসতোর জন্� আন্ত-সংস্থোর 
ন্�ূনতম মোনদণ্ড।
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2.1.2 পরিচালনার ঝুঁকি

পরশচোলনোর ঝুঁকশ হলো সর্সব ঝুঁকশ �র্গুলো তদন্ত বোস্তবোয়ন এবং এর 
মোনদণ্ডর্র সোথর্ সরোসরশ সম্পর্কশত এবং স্বোর্থর্র দ্বন্দ্ব এবং পক্ষপোত 
থর্কর্ ইচ্ছোকৃত বো দুর্ঘটনোজনশত প্রকো� পর্�ন্ত এবং সুরক্ষো, নশরোপত্তো, 
স্বোস্থ্�, ভ্রমণ, এবং লজশস্টশকস সম্পর্কশত।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং পক্ষপাত

 স্বার্থের দ্বন্দ্ব: কোনো সংস্থোর দৃষ্টশকোণ থর্কর্ স্বোর্থর্র 
দ্বন্দ্বর্র পরশস্থশতশ নশরপর্ক্ষ এবং বস্তুনশষ্ঠ থোকোর অক্ষমতোর সোথর্ 
সম্পর্কশত।19 উদোহরণস্বরূপ, স্বোর্থর্র দ্বন্দ্ব একজন দোভোষী 
হতর্ পোরর্ন, �শনশ কোনো সোক্ষীর সোথর্ সম্পর্ক প্রকো� করতর্ 
ব্�র্থ হন, অথবো একজন ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর হতর্ পোরর্ন �শনশ 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোথর্ সম্পর্ক রোখর্ন। কোনো 
তদন্তকোরী অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ আগর্ তদন্ত করর্ থোকলর্ 
সর্টোও স্বোর্থর্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টশ করতর্ পোরর্।

 সচেতনতামূলক এবং অসচেতনতামূলক পক্ষপাত: পক্ষপোত 
সচর্তনতোমূলক বো অসচর্তনতোমূলক হতর্ পোরর্ এবং সম্ভোব্� পক্ষপোত 
কমোনোর জন্� সমস্ত প্রচর্ষ্টো চোলোনো আব�্�ক। পক্ষপোত তখন 
সচর্তনতোমূলক হয় �খন কোনো তদন্তকোরী তদন্তর্র নশর্দশষ্ট 
ফলোফলর্র বশষয়র্ আগ্রহ দর্খোন। সচর্তনতোমূলক পক্ষপোতর্র কশছু 
উদোহরণ হতর্ পোরর্:

• তদন্ত এবং ফলোফল সম্পর্কর্ ব্�ক্তশগত মতোমত প্রকো�;
• উপ�ুক্ত সম�়র্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ অবহশত করতর্ 

বো অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ প্রতশক্রশ�়ো জোনোনোর বো 
নশর্দোষ প্রমোণ করোর সু�োগ দর্ও�়োর অনুমতশ প্রদোনর্ ব্�র্থ 
হও�়ো; এবং

• প্রমোণ সংগ্রহর্র সময় বস্তুনশষ্ঠতো এবং নশরপর্ক্ষতো বজোয় রোখতর্ 
ব্�র্থ হও�়ো এবং নশর্দোষ মর্মর্ প্রমোণ উপর্ক্ষো করো।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

19  জোতশসংঘর্র অভ্�ন্তরীণ তদোরকশ সর্বোর অফশস। (2015)। তদন্ত ম্�োনুয়োল।
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অসচর্তনতোমূলক পক্ষপোত তখন ঘটর্ �খন কোনো নশরপর্ক্ষ ব্�ক্তশ 
তদন্তকোরীকর্ সচর্তনতো ছোড়োই তদন্তকর্ প্রভোবশত করছর্ন মর্মর্ দর্খর্ন বো 
উপলব্ধশ করর্ন। অসচর্তনতোমূলক পক্ষপোত প্রোয়�ই ঘটর্ �খন মোনুষ �োরো 
তোদর্র মতো দর্খতর্ এবং/অথবো �োরো তোদর্র মূল্�বোধ �র্য়োর করর্, তোদর্র 
প্রতশ পক্ষপোত করর্। কোনো ব্�ক্তশ তোর অনুরূপ �শক্ষোগত পটভূমশর, 
একই এলোকোর, বো তোর মতো একই রঙ বো জোতশ গোষ্ঠীর সদস্�র্র প্রতশ 
আকৃষ্ট হতর্ পোরর্। উদোহরণ স্বরূপ:

• তদন্তকোরী একই অঞ্চলর্র একজন সোক্ষীর সোক্ষ্�র্র 
পক্ষোবলম্বন করর্ন বলর্ মনর্ করো হয়;

• তদন্তকোরী তোর মতো একই বশ�্ববশদ্�োল�়র্র ডশগ্রশধোরী একজন 
সোক্ষীর কোছ থর্কর্ সোক্ষ্�কর্ আরো বর্�শ গুরুত্ব দর্ন; এবং

• তদন্তকোরী নশষ্ক্রশয়ভোবর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ বো টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ তোদর্র রঙ, নৃতোত্ত্বশক পরশচয়, জোতীয়তো, 
আইনশ অবস্থো, প্রতশবন্ধশত্ব, �শক্ষোগত পটভূমশ ইত্�োদশর কোরণর্ 
বৈষম্� করর্ন।

অসচর্তনতোমূলক পক্ষপোত, বো অসচর্তনতোমূলক পক্ষপোতর্র উপলব্ধশ, 
তদন্তর্র ন্�োয়পরোয়ণতো সোথর্ আপস করতর্ পোরর্ এবং এর উদঘোটশত তথ্� 
এবং ফলোফলকর্ দুর্বল করতর্ পোরর্। তদন্তর্ অসচর্তনতোমূলক পক্ষপোত, বো 
অসচর্তনতোমূলক পক্ষপোতর্র উপলব্ধশ মোকোবর্লোর জন্� ব্�বস্থো গ্রহণ 
করো আব�্�ক।20

 ভ্রমণ এবং চলাচলের ঝুঁকি

• সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা: �োরীরশক ক্ষতশ, অপহরণ এবং বশদ্রোহ 
তদন্ত দলর্র নশরোপত্তো এবং নশরোপত্তো ঝুঁকশর উদোহরণ। নশরোপত্তো 
দলর্র সহ�োগশতোয় এবং কমশ�নশং সংস্থো কর্তৃক নশর্দর্�শত 
�র্কোনো বশধশনশষর্ধ এবং/অথবো প্রোটোকল অনু�ো�়ী 
ঝুঁকশ্সমূহ চশহ্নশত এবং মূল্�োয়ন করো উচশত।

• স্বাস্থ্য: কোভশড-19 মহোমোরী হলো একটশ স্বোস্থ্�-সম্পর্কশত 
ঝুঁকশর উদোহরণ �ো ভ্রমণকর্ প্রভোবশত করতর্ পোরর্, তবর্ এমন 
অন্�োন্� অসুস্থতো থোকতর্ পোরর্ �ো তদন্তর্র ক্ষর্ত্রর্ সক্ষমতোকর্ 
এক স্থোনর্র তুলনোয় অন্� স্থোনর্ সীমশত করতর্ পোরর্।

• লজিস্টিকস: ভৌগলশক অবস্থোন, কর্তৃপক্ষর্র কোছ থর্কর্ 
ভ্রমণর্র অনুমতশ, বো উপ�ুক্ত পরশবহনর্র প্রোপ্�তোসহ অনর্ক 
কোরণর্ কোনো এলোকোয় তদন্ত দলর্র পৌঁছোনো কঠশন হতর্ 
পোরর্ বো সর্ এলোকো দুর্গম হতর্ পোরর্।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

20 CHS অ্�োলোয়র্ন্স। (n.d.)। SEA তদন্ত প্র�শক্ষণ। পদ্ধতশগত ন্�ো�্�তো এবং প্রমোণর্র মোন এবং দোয়।
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 দুর্ঘটনাজনিত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য প্রকাশ: তদন্ত দলর্র 
বশবর্চনো করো উচশত �র্, ইচ্ছোকৃত বো অনশচ্ছোকৃতভোবর্ তথ্� প্রকো� 
একটশ ঝুঁকশ এবং গোপনীয়তোর �র্কোনো লঙ্ঘন প্র�মশত করোর 
জন্� তোদর্র ব্�বস্থো গ্রহণ করো উচশত। দুর্ঘটনোজনশত প্রকো� তখন 
ঘটর্ �খন তদন্ত বো অভশ�োগ সম্পর্কর্ বশ�দ বশবরণ অনশচ্ছোকৃতভোবর্ 
প্রকো� করো হয়। এটশকর্ একটশ কোর্�ক্রম পরশচোলনো সং�্লশষ্ট ঝুঁকশ 
হশসোবর্ তোলশকোভুক্ত করো হয়র্ছর্, কোরণ এটশ তদন্তর্র ন্�োয়পরোয়নতোর 
সোথর্ আপস করতর্ পোরর্, তবর্ এটশ মোনুষর্র জন্� একটশ ঝুঁকশও হতর্ 
পোরর্।

• দুর্ঘটনাজনিত প্রকাশ: অভশ�োগ এবং/অথবো তদন্তর্র মূল 
বশবরণ অসোবধোনতোব�ত প্রকো� করো হয়। এটশ নৈমশত্তশক 
কথোপকথন বো নথশপত্র ‘ভুল হোতর্ পড়র্’ ঘটতর্ পোরর্।

• ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ: এটশ তখন ঘটর্ �খন গোপনীয় তথ্�র্র 
বশষয়র্ আস্থোভোজন ব্�ক্তশ(রো) সর্ তথ্� বশধশ ও প্রবশধোন উপর্ক্ষো 
করর্ এবং গোপনীয়তো লঙ্ঘন করর্ �োদর্র ‘জোনো প্র�়োজন’ বলর্ 
বশবর্চশত, তোদর্র বোইরর্ অন্�দর্র সোথর্ �র্�়োর করর্।21

 সম্পদ এবং সক্ষমতা বিষয়ক ঝুঁকি: তদন্তর্র জন্� আর্থশক এবং 
মোনবশক উভয় সম্পদই প্র�়োজন। আদর্�গতভোবর্ SEAH তদন্ত 
বোস্তবোয়নর্র জন্� উপ�ুক্ত বোজর্ট এবং কর্মী থোকো উচশত, তবর্ তো 
সবসময় নোও থোকতর্ পোরর্, বশ�র্ষ করর্ এমন সংস্থোর ক্ষর্ত্রর্ �োদর্র 
কোনো নশবর্দশত অভ্�ন্তরীণ তদোরকশ এবং তদন্ত ইউনশট নর্ই। 
তদন্ত পরশচোলনো করোর জন্� �োগ্� কর্মী বশদ্�মোন থোকোর ক্ষর্ত্রর্ 
বোজর্টর্র সীমোবদ্ধতো এবং চ্�োলর্ঞ্জ দর্খো দশলর্ ঝুঁকশ দর্খো দর্বর্।

 অনুরূপ তদন্তের ঝুঁকি: একোধশক এজর্ন্সশ বো সংস্থো অভশ�োগর্ জড়শত 
থোকলর্ �র্কোনো অনুরূপ প্রচর্ষ্টো কমশ�়র্ আনোটো গুরুত্বপূর্ণ, 
বশ�র্ষ করর্ সোক্ষী এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র সোক্ষোৎকোর নর্ও�়োর 
ক্ষর্ত্রর্। এ প্রসঙ্গর্ সংস্থোসমূহর্র ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরদর্র 
মধ্�র্ সমন্বয়র্র ব্�বস্থো থোকো উচশত।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

21 CHS অ্যালায়েন্স। (2014)। তদন্ত নির্দেশিকা: মোনবশক সংস্থোসমূহর্র জন্� নশজস্ব কর্মচোরীদর্র দ্বোরো নশপীড়ন, 
�োষণ, জোলশ�়োতশ বো দুর্নীতশর অভশ�োগ গ্রহণ এবং তদন্ত করোর লক্ষ্�র্ নশর্দর্�শকো।
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2.1.3 ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন

ঝুঁকশ চশহ্নশত করো হলর্ কোন ঝুঁকশসমূহ সর্বোচ্চ হুমকশ সৃষ্টশ করর্ তদন্ত 
দলর্র সর্টো নশর্ধোরণ করো উচশত এবং সর্গুলোর সম্ভোব্�তো এবং সম্ভোব্� 
প্রভোব কমোতর্ পদক্ষর্প গ্রহণ বো প্রতশক্রশ�়ো কৌ�ল নশর্ধোরণ করো 
উচশত। প্রতশটশ ঝুঁকশর প্রভোব এবং সম্ভোব্�তো মূল্�োয়ন করোটো তদন্ত দলকর্ 
তোদর্র অগ্রোধশকোর নশর্ধোরণর্ সোহো�্� করতর্ পোরর্ (চশত্র 2 দর্খুন)।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ
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2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

উচ্চ
এই ধরনর্র ঝুঁকশর ক্ষর্ত্রর্ স্পষ্ট প্রতশক্রশ�়ো প্র�়োজন এবং/অথবো তো প্র�মশত করোর পদক্ষর্প 
গ্রহণ করো প্র�়োজন, কোরণ তো ঘটোর সম্ভোবনো বো খুব সম্ভোবনো বশরোজ করর্ এবং তদন্তর্র উপর 
এর গুরুতর বো বড় রকমর্র প্রভোব পড়র্। প্রভোবর্র মধ্�র্ র�়র্ছর্ এক বো একোধশক মৃত্�ু, ব্�োপক 
অসুস্থতো, এবং/বো বড় রকমর্র সম্পত্তশ/সরঞ্জোমর্র ক্ষতশ।

গুরুতর
এই ধরনর্র ক্ষর্ত্রর্ উল্লর্খ�োগ্� বো গুরুতর পরশণতশসহ ঝুঁকশর সম্ভোবনো বশরোজ করর্ 
বো উল্লর্খ�োগ্� পরশণতশসহ তো ঘটোর খুব সম্ভোবনো থোকর্। প্রভোবর্র মধ্�র্ গুরুতর বো 
উল্লর্খ�োগ্� আঘোত বো অসুস্থতো, গুরুতর বো উল্লর্খ�োগ্� সম্পত্তশ এবং/বো সরঞ্জোমর্র 
ক্ষতশ অন্তর্ভুক্ত।

মাঝারি
এই ধরনর্র ক্ষর্ত্রর্ ঝুঁকশর সম্ভোবনো অত্�ন্ত কম অথবো গুরুতর বো বড় রকমর্র পরশণতশসহ তো ঘটোর 
সম্ভোবনো কম অথবো কম প্রভোবসহ ঘটোর সম্ভোবনো খুব বর্�শ। সোমোন্� প্রভোবর্র মধ্�র্ অল্প আঘোত 
বো অসুস্থতো, সম্পত্তশ এবং/বো সরঞ্জোমর্র সোমোন্� ক্ষতশ অন্তর্ভুক্ত হতর্ পোরর্।

নিম্ন
এই ধরনর্র ঝুঁকশর সম্ভোবনো অত্�ন্ত কম অথবো তদন্তর্র উপর সোমোন্� থর্কর্ গুরুতর পরশণতশসহ তো 
ঘটোর খুব কম সম্ভোবনো থোকর্।

সম্ভাব্যতা

প্রভাব

খুব কম সম্ভোব্�

কম নশম্ন নশম্ন

নশম্ননশম্ন

মোঝোরশমোঝোরশ

মোঝোরশ

মোঝোরশ

মোঝোরশ

মোঝোরশ

গুরুতরগুরুতর

গুরুতর

উচ্চ উচ্চ

উচ্চ

উল্লর্খ�োগ্�

গুরুতর

বর্�শ

কম সম্ভোব্� সম্ভোব্� খুব সম্ভোব্�

চশত্র 2: ঝুঁকশ বশ�্লর্ষণ কোঠোমো
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2.1.4 ঝুঁকির প্রতিক্রিয়া কৌশল নির্ধারণ

ঝুঁকশ মূল্�োয়ন করো হলর্ পরবর্তী পদক্ষর্প হলো প্রতশটশ ঝুঁকশর জন্� ঝুঁকশর 
প্রতশক্রশ�়ো কৌ�ল নশর্ধোরণ করো, �োতর্ তোর প্রভোব বো তদন্তকর্ প্রভোবশত 
করোর সম্ভোবনো হ্রোস করো �োয়। ঝুঁকশর প্রতশক্রশ�়ো কৌ�লর্র মধ্�র্ 
তদন্ত দল ঝুঁকশর প্রতশক্রশ�়ো জোনোতর্ সম্মুখীন হতর্ পোরর্ এমন �র্কোনো 
সীমোবদ্ধতোর (বোজর্ট, নীতশ, আইন ইত্�োদশ) বশবর্চনো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত 
এবং ঝুঁকশ হ্রোস করোর জন্� পদক্ষর্প গ্রহণর্র জন্� দো�়ী ব্�ক্তশকর্ চশহ্নশত 
করো উচশত বো ঝুঁকশ ঘটলর্ পদক্ষর্প গ্রহণ করো উচশত ( সোরণশ 5 দর্খুন)।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

সোরণশ 5: ঝুঁকশ পরশকল্পনোর টর্ম্পলর্ট

তদন্তকোলর্ তথ্� সংগ্রহ করোর সময় বো আরো প্রমোণ প্রকো� পোওয়োর 
সময় অতশরশক্ত ঝুঁকশর উদ্ভব হতর্ পোরর্। তদন্ত দলর্র তোই তদন্তকোলব্�োপী 
সময় সময় ঝুঁকশ পুনরোয় মূল্�োয়ন করো উচশত।

ঝুঁকির ধরন ঝুঁকির বিবরণ প্রভাব সম্ভাব্যতা প্রতিক্রিয়া 
কৌশল

ঝুঁকি ব্যবস্থাপক

কোর্�ক্রমজনশত 
(আন্দোলনর্র 
ঝুঁকশ)

সোক্ষীরো এমন 
কোনো এলোকোয় 
থোকতর্ পোরর্ন �ো 
তদন্তকোরীদর্র এবং/
অথবো টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ, সোক্ষী 
এবং অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ 
বশপদর্ ফর্লতর্ 
পোরর্ এমন নোগরশক 
অস্থশরতো এবং 
স�স্ত্র সংঘর্ষর্র 
ঝুঁকশতর্ রয়র্ছর্

গুরুতর সম্ভোব্� তদন্ত কোর্�ক্রম দূর 
থর্কর্ পরশচোলনো

নশরোপত্তো ফোকোল 
পয়র্ন্ট

ব্�ক্তশ/মোনুষ 
(প্রতশ�োধর্র 
ঝুঁকশ)

অভশ�োগ করো 
এবং তদন্তর্ অং� 
নর্ও�়োর জন্� টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশ বো 
তোদর্র পরশবোরকর্ 
�োরীরশক ক্ষতশর 
হুমকশ দর্ও�়ো হয়

উচ্চ সম্ভোব্� টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ এবং/
অথবো পরশবোরকর্ 
স্থোনোন্তরশত করো

অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ 
স্থগশত রোখো

মশ�ন প্রধোন

ব্�ক্তশ/মোনুষ 
(প্রতশ�োধর্র 
ঝুঁকশ)

অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ 
�োরীরশক ক্ষতশর 
হুমকশ দর্ও�়ো হয়

উচ্চ সম্ভোব্� অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ 
সোময়শকভোবর্ 
বরখোস্ত করো

মশ�ন প্রধোন
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2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

2.1.5 বিশেষজ্ঞ এবং ঝুঁকি

বশ�র্ষজ্ঞরো ঝুঁকশ কমোতর্ এবং প্রতশক্রশ�়ো জোনোতর্ মুখ্� ভূমশকো পোলন করতর্ 
পোরর্ন এবং তদন্ত দল এবং সংস্থোকর্ অব�্�ই বশ�র্ষজ্ঞদর্র অন্তর্ভুক্ত 
করো এবং প্র�়োজনর্ তোদর্র পরোমর্� গ্রহণ করোর বশষয়টশ নশ�্চশত করতর্ 
হবর্ �র্।22 উদোহরণস্বরূপ, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর জন্� মোনসশক আঘোত এবং 
�ন্ত্রণোর ঝুঁকশ থোকলর্ তদন্ত দল টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ একজন মোনসশক 
আঘোত কোউন্সর্লর বো মনোসোমোজশক বশ�র্ষজ্ঞর্র কোছর্ পোঠোতর্ পোরর্, �শনশ 
সহোয়তো এবং চশকশত্সো প্রদোন করতর্ পোরর্ন বো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর ক্ষতশ 
বো তথ্� প্রকো� হ্রোস করতর্ তদন্ত দল কী ব্�বস্থো নশতর্ পোরর্ তোদর্রকর্ সর্ 
বশষ�়র্ নশর্দর্�নো দশতর্ পোরর্ন।

কোর্�কর এবং কোঠোমোগত তদন্তর্র সুবশধোর্থর্ ব্�োপক পরশকল্পনো একটশ 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষর্প। প্রোথমশক পরশকল্পনো তৈরশ করোর সময় তদন্ত দলকর্ 
অব�্�ই বশদ্�মোন সীমোবদ্ধতো বশবর্চনো করতর্ হবর্, পূর্বর্ চশহ্নশত ঝুঁকশসমূহর্র 
প্র�মন প্রতশক্রশ�়ো কৌ�ল অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্ এবং তদন্তর্র 
অগ্রগতশর সোথর্ সোথর্ তদন্ত পরশকল্পনোর সম্ভোব্� পরশবর্তন হবর্ মর্মর্ 
সচর্তন থোকতর্ হবর্। তদন্ত পরশকল্পনো (এবং এর �র্কোনো পরশবর্তন) 
ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর কর্তৃক অনুমোদশত হতর্ হবর্।

তদন্তকোরীদর্র তদন্তর্ অন্তর্ভুক্ত করো প্র�়োজন হতর্ পোরর্ এমন 
�র্কোনো সোমোজশক এবং সোংস্কৃতশক উপোদোনর্র বশষ�়র্ সচর্তন হও�়ো 
উচশত – উদোহরণস্বরূপ, সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী, সোক্ষীর লশঙ্গর্র বশষয়র্ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর পছন্দ এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর উপলব্ধশ এবং SEAH 
সম্পর্কর্ কথো বলোর ইচ্ছো। সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী নশর্বোচন এবং লশঙ্গর্র 
ক্ষর্ত্রর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষীদর্র সোথর্ তোদর্র পছন্দর্র বশষয়টশ 
পরীক্ষো করো এবং �র্কোনো সোমোজশক এবং সোংস্কৃতশক দশক বশবর্চনো 
করো প্র�়োজন হলর্ বো সর্টোর তদন্তকর্ প্রভোবশত করোর সম্ভোবনো থোকলর্ 
ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র সোথর্ তো আলোচনো করো সবচর্য়র্ ভোলো।

2.1 ঝুঁকি 
চিহ্নিতকরণ

22 মোনবশক জবোবদশহশতোয় অং�ীদোরশত্ব। (2008)। তদন্ত প্র�শক্ষণর্র হ্�োন্ডবুক: মোনবশক কর্মীদর্র দ্বোরো �োষণ ও 
নশপীড়নর্র অভশ�োগ প্রোপ্তশ এবং তদন্তর্র বশষ�়র্ প্র�শক্ষণ উপকরণ।
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2.2.1 তদন্ত পরিকল্পনা

তদন্ত পরশকল্পনোকর্ অব�্�ই ব্�োপক ভশত্তশক, নমনীয়, বশকো�মোন কোর্� 
প্রক্রশয়োর প্রর্ক্ষোপটর্র সোথর্ খোপ খোই�়র্ নশতর্ হবর্ এবং �ুরু থর্কর্ �র্ষ 
পর্�ন্ত তদন্তর্র মোধ্�মর্ দলকর্ নশর্দর্�নো প্রদোন করতর্ সক্ষম হতর্ 
হবর্। পরশকল্পনোয় নশম্নলশখশত উপোদোনগুলো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত23 
(কোনো পরশকল্পনোর উদোহরণর্র জন্� টুলকশট দর্খুন)।

 সূচি/সময়: তদন্তর্র সূচশ বো সময়র্ পটভূমশর উপোদোন পর্�োলোচনো করো 
থর্কর্ �ুরু করর্ প্রতশবর্দন জমো দর্ও�়ো পর্�ন্ত এবং তদন্ত-পরবর্তী 
�র্কোনো কোর্�ক্রমসহ তদন্ত দলর্র প্র�়োজনীয় সমস্ত 
কোর্�কলোপ অন্তর্ভুক্ত করো উচশত। পরশকল্পনোয় অব�্�ই তদন্তর্র 
প্রতশটশ পর্�ো�়র্র জন্� সময়সীমো নশর্ধোরণ করতর্ হবর্, �োতর্ দ্রুততম 
সময়র্ সমোপ্তশ নশ�্চশত করো �োয় (মোনর্র ক্ষতশ ছোড়োই)। তদন্তর্র 
অগ্রগতশতর্ নতুন তথ্� অন্তর্ভুক্ত হও�়োর সোথর্ সোথর্ সময়সূচশ 
সং�োধন করতর্ হবর্ এবং এসব সমন্বয় করতর্ সক্ষম হতর্ হবর্:

• ভ্রমণ বো লজশস্টশক সংক্রোন্ত উপোদোন (অবমূল্�োয়নর্র পরশবর্তর্ 
অতশরশক্ত মূল্�োয়ন করো, বশ�র্ষ করর্ অনুবোদকর্র সর্বো ব্�বহোর 
করোর সময়);

• সম্ভোব্� সোক্ষীদর্র প্রোপ্�তো ঘশরর্ ছুটশ এবং রীতশ;
• তদন্ত দলর্র পরশবর্তর্ সোক্ষীদর্র জন্� সুবশধোজনক অবস্থোন।

 প্রয়োজনীয় সম্পদ: সম্পদর্র মধ্�র্ সরঞ্জোম এবং মোনব সম্পদ 
অন্তর্ভুক্ত থোকতর্ পোরর্। তদন্তর্র জন্� নশর্দশষ্ট সরঞ্জোম বো 
কর্মীদর্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্ এবং প্র�়োজন হলর্ সর্সব পোওয়ো 
�োবর্ মর্মর্ পরশকল্পনোয় নশ�্চশত করতর্ হবর্।

23 মিথষ্ক্রিয়া। (2012)। তদন্ত কর্মশালার ব্যবস্থাপনা: অং�গ্রহণকোরীর ম্�োনু�়োল। জোতশসংঘর্র অভ্�ন্তরীণ 
তদোরকশ সর্বোর অফশস। (2015)। তদন্ত ম্�োনুয়োল।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা
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 সাক্ষাৎকার: সোক্ষোৎকোর এবং সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র 
ক্রম তদন্তর্র আওতোর একটশ উল্লর্খ�োগ্� অং�। সোক্ষীদর্র 
সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র ক্রম গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্টো হও�়ো উচশত: 
রশপোর্টকোরী (টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ নো হলর্), টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, 
সোক্ষী এবং �র্ষর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ। সোক্ষীদর্র জন্� 
পরশকল্পনোর মধ্�র্ সোক্ষীদর্র কোছ থর্কর্ চোও�়ো প্রমোণর্র সোরোং� এবং 
সোক্ষীদর্র মধ্�র্ �র্কোনো সম্পর্ক (�ো সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোর 
নর্ও�়োর ক্রমর্র উপর প্রভোব ফর্লতর্ পোরর্) অন্তর্ভুক্ত করো উচশত। 
কোনো রশপোর্টকোরী হলর্ন সর্ই ব্�ক্তশ �শনশ SEAH অভশ�োগ 
জমো দশ�়র্ছর্ন এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ নন। এক্ষর্ত্রর্ রশপোর্টকোরীর 
সোক্ষোৎকোর আগর্ নশতর্ হবর্।

 লজিস্টিকস এবং ভ্রমণ: পরশকল্পনোয় তদন্ত কোর্�ক্রম সম্পন্ন 
করোর লক্ষ্�র্ তদন্ত দলর্র প্র�়োজনীয় সমস্ত ভ্রমণ বো চলোচলর্র 
রূপরর্খো থোকো উচশত (ভশসো, প্রয়োজনীয় টশকো সর্বন, দর্�র্ ভ্রমণ, 
নশরোপত্তো জনশত প্র�়োজনীয়তো, বোসস্থোন/ভ্রমণ ইত্�োদশ)।

 রেকর্ড: রর্কর্ড প্রোপ্তশর পরশকল্পনোয় (অভ্�ন্তরীণ বো বহশস্থ 
উত্স থর্কর্) সর্সবর্র ব্�বস্থোপনো এবং সংরক্ষণর্র বশষয়, এবং এ 
ধরনর্র তথ্�র্ অ্�োক্সর্স অনুমোদশত কশনো তো নশ�্চশত করোর জন্� 
প্র�়োজনীয় ডর্টো সুরক্ষো ব্�বস্থো বশবর্চনো করো উচশত। এটশ টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী এবং অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর পরশচয় 
সুরক্ষো করতর্ সোহো�্� করবর্।

 প্রমাণ সংগ্রহ, নথিভুক্ত এবং সংরক্ষণ করা: প্রমোণ সংগ্রহ, 
নথশভুক্ত, সুরক্ষো ও সংরক্ষণ করো এবং বশ�্লর্ষণ পরশচোলনোর জন্� 
�র্কোনো পরশকল্পনো। তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই স্থোনীয় �্রম 
আইন, কর্মসংস্থোন নীতশ, GBV এবং SEAH সম্পর্কশত আনুষ্ঠোনশক 
এবং অনোনুষ্ঠোনশক আইন, এসব আইন ও নীতশমোলোর কোরণর্ বশদ্�মোন 
সীমোবদ্ধতো এবং তদন্ত কশভোবর্ পরশচোলশত হয় সর্ সম্পর্কর্ তোদর্র 
প্রভোবর্র সোথর্ সং�্লশষ্ট �র্কোনো প্রোসঙ্গশক সমস্�োও বশবর্চনো 
করতর্ হবর্।24

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

24 CHS অ্�োলোয়র্ন্স। (2014)। পূর্বর্ উল্লর্খ করো হয়র্ছর্।
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2.2.2 সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ

ব্�োপক ভশত্তশক ঝুঁকশ মূল্�োয়নর্র পো�োপো�শ তদন্তকোরী দলকর্ তদন্তর্র 
প্রর্ক্ষোপটর্ বশদ্�মোন �র্কোনো প্রতশবন্ধকতো সম্পর্কর্ও সচর্তন হতর্ 
হবর্। প্রতশবন্ধকতো হলো এমন কশছু �ো ইতোমধ্�র্ই বশদ্�মোন সীমোবদ্ধতো 
বো বশধশনশষর্ধ হশসোবর্ সংজ্ঞো�়শত। পরশকল্পনো করোর সময় তদন্ত দলকর্ এমন 
পরশকল্পনো প্রণয়ন করতর্ হবর্ �ো এই প্রতশবন্ধকতোর মধ্�র্ কোজ করর্ এবং 
তো কশভোবর্ তদন্তকর্ প্রভোবশত করর্ সর্ সম্পর্কর্ সচর্তন থোকর্।

 আইনি সীমাবদ্ধতা: জোতীয় GBV, SEAH, এবং সংস্থোর নীতশমোলোর 
সোথর্ নশ�়োগ আইনর্র বশধোনোবলী তদন্ত কশভোবর্ পরশচোলশত হয় তো 
প্রভোবশত করতর্ পোরর্। উদোহরণস্বরূপ, কর্মসংস্থোন আইনর্ বলো হতর্ 
পোরর্ �র্, তদন্তর্র �ুরু থর্কর্ই তদন্ত হচ্ছর্ মর্মর্ কোনো অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর জোনোর অধশকোর আছর্। তোই অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশকর্ কখন জোনোতর্ হবর্ সর্ বশষ�়র্ সশদ্ধোন্ত গ্রহণর্র জন্� তদন্ত 
দলর্র আইনশ প্রর্ক্ষোপট মূল্�োয়ন করোটো গুরুত্বপূর্ণ।25

 সংস্থার প্রতিবন্ধকতা: সংস্থোর উচশত তদন্তকোরীদর্র তদন্তর্র 
�র্তোবলশর মোধ্�মর্ সংস্থোর পক্ষ থর্কর্ তদন্ত �ুরু এবং পরশচোলনো 
করোর জন্� আদর্� প্রদোন করো। তবর্, তদন্ত �ুরু করোর আগর্ 
তদন্তকোরীদর্র এক্ষর্ত্রর্ তদন্ত করোর জন্� তোদর্র কর্তৃত্ব �নোক্ত 
করতর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র সোথর্ তোদর্র তদন্তর্র �র্তোবলশ 
পর্�োলোচনো করো উচশত।

 ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা: তদন্ত পরশকল্পনো প্রণয়নর্র সময় তদন্তর্র 
বোজর্ট, সময়সূচশ এবং সম্পদর্র সীমোবদ্ধতো অব�্�ই বশবর্চনো করো 
উচশত। ক্ষমতোর সীমোবদ্ধতোর সোথর্ সম্পর্কশত �র্কোনো ঝুঁকশ 
অব�্�ই মূল্�োয়ন করতর্ এবং প্রতশক্রশ�়ো কৌ�ল নশর্ধোরণ করতর্ 
হবর্।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

25 একই সূত্র।
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2.2.3 আওতা নির্ধারণ

তদন্তকোরীরো ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর এবং সংস্থো কর্তৃক সংগৃহীত 
প্রোথমশক তথ্� পর্�োলোচনো করর্ এবং এই প্রোথমশক মূল্�োয়নর্র উপর 
ভশত্তশ করর্ সম্পন্নকৃত কোজ এবং ক্রশ�়োকলোপর্র ম্�োপশং করর্ আওতো 
নশর্ধোরণ করো �ুরু করতর্ পোরর্।

এটশ গুরুত্বপূর্ণ �র্ তদন্ত দল সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র আগর্ প্রমোণ সুরক্ষশত 
করোর পরশকল্পনো করর্, �োতর্ প্রমোণ বশকৃত বো ধ্বংসর্র ঝুঁকশ হ্রোস করো �োয়, 
এবং উপ�ুক্ত ক্ষর্ত্রর্ কোনো সোক্ষোৎকোরর্ প্রমোণ প্রদর্�নর্র জন্� 
সোক্ষীকর্ সক্ষম করর্। কোনো সোক্ষী অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর �ত 
কোছোকোছশ হবর্, ক্রমর্ ততই পরর্ তোর সোক্ষোৎকোর গ্রহণ করো উচশত, �োতর্ 
সোক্ষীর পক্ষ থর্কর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোথর্ �োগো�োগ করো 
এবং তথ্� প্রকো� করোর প্রভোব বো সম্ভোবনো কম হয়।

তদন্তকোরীদর্রও প্রমোণর্র মূল উত্সসমূহ এবং কোনো আইনশ, নীতশ বো 
অন্�োন্� সীমোবদ্ধতো বশবর্চনোয় নশ�়র্ কশভোবর্ তোরো সর্সব প্রমোণর্ অ্�োক্সর্স 
করতর্ এবং তো ব্�বহোর করতর্ চোয় সর্টোও �নোক্ত করো উচশত। প্রমোণর্ 
অ্�োক্সর্স নশ�্চশত করোর লক্ষ্�র্ তদন্তকোরীদর্র উচশত কোথো থর্কর্ প্রমোণ 
পোওয়ো �োবর্ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশদর্র তো জোনোনো, এবং তোদর্র তো ধ্বংস বো 
তোতর্ হস্তক্ষর্প নো করোর নশর্দর্� প্রদোন করো।26

তদন্তর্র অগ্রগতশর সোথর্ সোথর্ নতুন নতুন তথ্� বর্রশ�়র্ আসতর্ পোরর্ �োর 
জন্� পরশকল্পনো হোলনোগোদ করো প্র�়োজন। উদোহরণস্বরূপ, কোনো 
সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো করোর সময় একজন সোক্ষী এমন কোনো ব্�ক্তশর 
উল্লর্খ করতর্ পোরর্ন �শনশ প্রোথমশকভোবর্ তদন্তকোরীদর্র দ্বোরো �নোক্ত 
হননশ। এই পরশস্থশতশতর্ তদন্ত পরশকল্পনো হোলনোগোদ করো এবং সম্ভব হলর্ 
ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র কর্তৃক অনুমোদশত হওয়ো প্র�়োজন।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

26 ভশন্ন-সংস্কৃতশ �ুক্ত তদন্ত। (2021)। SCCE.
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2.2.4 সাক্ষাৎকারের জন্য পরিকল্পনা

2.2.4.1 সাক্ষাৎকার পরিকল্পনা

সোক্ষোৎকোরর্র পরশকল্পনো করোর সময় সোক্ষীর ধরনর্র উপর নশর্ভর করর্ 
প্র�়োজনীয় তথ্� ভশন্ন হবর্। তবর্, তদন্তকোরীদর্র প্রথমর্ �ো প্রোপ্ত হতর্ 
এবং বশবর্চনো করতর্ হবর্:

• সোক্ষী সম্পর্কর্ তথ্�;
• রশপোর্টকৃত ঘটনো সম্পর্কর্ তথ্�; এবং
• তদন্তর্র জন্� গুরুত্বপূর্ণ তথ্�।

সাক্ষী সম্পর্কে তথ্য

সোক্ষীর বয়স, জোতশগত গোষ্ঠী, লশঙ্গ, সংস্কৃতশ এবং মূল ভোষো বশবর্চনো 
করো উচশত। উদোহরণস্বরূপ, সোক্ষী একজন �শ�ু হতর্ পোরর্ এবং সোক্ষোৎকোর 
পরশচোলনো করোর জন্� একজন সোক্ষোৎকোর সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশ বো 
বশ�র্ষজ্ঞর্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্। প্রথো এবং বশ�্বোসও সোক্ষীর উপর 
প্রভোব ফর্লতর্ পোরর্। সোক্ষীদর্র অনুবোদকও প্র�়োজন হতর্ পোরর্ বো তোরো 
একই লশঙ্গর্র কোনো সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী পছন্দ করতর্ পোরর্। �ত 
দ্রুত সম্ভব তদন্ত প্রক্রশ�়োয় এসব তথ্� প্রোপ্তশ আব�্�ক।

সোক্ষীর কোনো বশ�র্ষ প্র�়োজন আছর্ কশনো বো সোক্ষোৎকোরর্ 
অং�গ্রহণর্র জন্� সহোয়তো ও উত্সোহর্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্ কশনো সর্টোও 
বশবর্চনো করো উচশত। বশ�র্ষ চোহশদো ধোরো 2.2.4.2-এর আওতোয় পড়র্।

রিপোর্টকৃত ঘটনা সম্পর্কে তথ্য

সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির জন্য সাক্ষাৎকার 
গ্রহণকারীকে রিপোর্টকৃত ঘটনার সমস্ত বিবরণ জানতে হবে, যার মধ্যে 
রয়েছে:

• ঘটনোর প্রকৃতশ;
• কখন এবং কোথোয় ঘটনো ঘটর্ছর্;
• কর্, কখন এবং কশভোবর্ ঘটনোর কথো জোনশয়র্ছর্।

তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

রশপোর্টকৃত ঘটনোর কোরণ পোও�়ো অপরশহোর্�, এবং সোক্ষোৎকোরর্র সময় 
সমস্ত প্রোসঙ্গশক সমস্�োর পূর্ণ চশত্র পর্তর্ এবং ব্�োপক ভশত্তশক তদন্ত 
পরশচোলনো করোর লক্ষ্�র্ গুরুত্বপূর্ণ অন্�োন্� বশষয়র্ অনুসন্ধোন করো 
প্র�়োজন৷27

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

27 ফৌজদোরশ কোর্�বশধশতর্ সর্রো প্রমোণ অর্জন। �ুক্তরোজ্� সরকোর, pp.46-63.
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সোক্ষোৎকোরর্র আগর্ একজন সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর তদন্তর্র জন্� 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্�র্র পরশমোণ নশর্ভর করর্ সোক্ষী সম্পর্কর্ বশদ্�মোন তথ্�র্র 
উপর, �োর মধ্�র্ র�়র্ছর্:

• তোরো �ো দর্খর্ছর্ বো জোনর্;
• অন্� সোক্ষীরো �ো বলর্ছর্; এবং
• অন্� কোনো বশদ্�মোন প্রমোণ �ো এই তথ্� নশ�্চশত করর্ বো করর্ 

নো।

এসব তথ্� কোনো প্রমোণর্র লগর্ রর্কর্ড করো উচশত (�োর একটশ টর্মপ্লর্ট 
এই উপকরণর্র অনুচ্ছর্দ 3.2.1.1-এ দর্ও�়ো হ�়র্ছর্), �ো তদন্তর্র সময় 
ক্রমোগত হোলনোগোদ করো হয় এবং প্রতশটশ সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনো করোর 
সময় উল্লর্খ করো হয়।

পরশকল্পনো পর্�োয়র্ তদন্ত থর্কর্ গুরুত্বপূর্ণ প্রমোণ অনুপস্থশত কশনো বো 
প্রমোণ অসঙ্গতশপূর্ণ কশনো সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ সর্টোও পরীক্ষো 
করতর্ এবং �োদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণ করো করো হবর্ সর্সব সোক্ষী প্রমোণ 
সরবরোহ করতর্ পোরর্ কশনো বো কোনো অসঙ্গতশ স্পষ্ট করতর্ পোরর্ কশনো তো 
নশর্ধোরণ করতর্ হবর্।

তবর্, এ ধরনর্র জ্ঞোনর্র সোথর্ সোক্ষোৎকোর প্রক্রশ�়োকর্ মশ�্রশত নো করোর 
জন্� এবং পূর্ববর্তী কোনো সোক্ষীর প্রতশক্রশ�়োর উপর ভশত্তশ করর্ 
কোনো সোক্ষীকর্ প্র�্ন জশজ্ঞোসো করো এড়োতর্ সতর্কতো অবলম্বন করো 
উচশত, �োতর্ সোক্ষী প্রভোবশত নো হয়।28

সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনোয় সবসময় �ো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত:

• রশপোর্টকৃত ঘটনোর সংক্ষশপ্ত বশবরণ;
• রশপোর্টকৃত ঘটনো দ্বোরো লঙ্ঘন করো প্রোসঙ্গশক নীতশ;
• নীতশ লঙ্ঘন প্রমোণ করোর লক্ষ্�র্ প্রমোণর্র প্র�়োজনীয় প�়র্ন্ট;
• কোনো বশ�র্ষ প্র�়োজন;
• সোক্ষোৎকোরর্র উদ্দর্�্�;
• PEACE মডর্ল ব্�বহোর করর্ কশভোবর্ সোক্ষোৎকোর বশভশন্ন পর্�োয়র্ 

গ্রহণ করো হবর্ (পৃষ্ঠো 57 দর্খুন);
• কশভোবর্ সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করো হবর্;
• কর্ সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো করবর্ন এবং অন্� কর্ উপস্থশত 

থোকবর্ন;
• সোক্ষোৎকোরর্র স্থোন; সোক্ষোৎকোরর্র সময়; সোক্ষোৎকোরর্র সম্ভোব্� 

সময়কোল (বশরতশসহ);
• সোক্ষোৎকোরর্র পরর্ গ্রহণ করো হবর্ এমন �র্কোনো পদক্ষর্প।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

28 একই সূত্র।
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তদন্ত পরশকল্পনোয় অব�্�ই প্রতশটশ সোক্ষোৎকোরর্র বশ�দ বশবরণ এবং 
সোক্ষোৎকোরর্র ক্রম অন্তর্ভুক্ত থোকতর্ হবর্। সময়সূচশ তৈরশ করোর সময় 
�র্সব বশষয় মনর্ রোখতর্ হবর্ তো হলো সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর প্রোপ্�তো, 
সোক্ষ্�র্র ক্রম, এবং সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর �র্কোনো অতশরশক্ত 
চোহশদো (লশয়োজোঁ, সহোয়তো, অনুবোদক)29 এবং অবস্থোন/ভ্রমণ এবং 
সোক্ষোৎকোর ব্�ক্তশগতভোবর্ গ্রহণ করো হবর্, নোকশ দূর থর্কর্ পরশচোলশত হবর্ 
সর্ তথ্�। (সোরণশ 6 দর্খুন)।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

29 জোতশসংঘর্র অভ্�ন্তরীণ তদোরকশ সর্বোর অফশস। (2015)। তদন্ত ম্�োনু�়োল।

নাম সংস্থার 
অভ্যন্তরীণ 
বা বহিস্থ

অভিযোগে 
ভূমিকা

বয়স  লিঙ্গ  ভাষা অনুবাদকের 
প্রয়োজন 
আছে কিনা?

 অবস্থান  পছন্দ/
অগ্রাধিকার

সোরণশ 6: সোক্ষোৎকোরর্র সোরসংক্ষর্প

সোক্ষীর সোক্ষোৎকোরর্র ক্রমর্র সোধোরণ নশয়ম হলো:

1. রশপোর্টকোরী (ঘটনোর রশপোর্টকোরী ব্�ক্তশ, �শনশ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ 
নন)

2. টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ
3. অতশরশক্ত টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ (অতশরশক্ত টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ মূল টশকর্ 

থোকো ব্�ক্তশ/অভশ�োগকোরী থর্কর্ ভশন্ন হলর্)
4. সোক্ষী
5. অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ

তদন্তকোরীদর্র উচশত আরো মোনসশক আঘোতর্র �শকোর হওয়োর ঝুঁকশ কমোতর্ 
সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোরর্র সংখ্�ো �তটো সম্ভব কমশ�়র্ আনো। কশছু ক্ষর্ত্রর্ তো 
অনশবোর্� (উদোহরণস্বরূপ, অন্�োন্� সোক্ষীর সোক্ষোৎকোর নর্ও�়োর পরর্ নতুন 
তথ্� প্রকো� পোয়) হলর্ও পরশকল্পনোতর্ এমন একটশ কোঠোমোগত পদ্ধতশ 
প্রদোন করো �র্তর্ পোরর্ �ো একই সোক্ষীর একোধশক সোক্ষোৎকোরর্র ঝুঁকশ হ্রোস 
করর্।
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2.2.4.2 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর জন্য 
পরিকল্পনা প্রণয়ন

বশ�র্ষ চোহশদো সম্পন্ন সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোর অব�্�ই এমন ব্�ক্তশদর্র 
মোধ্�মর্ গ্রহণ করো উচশত �োরো তো করোর জন্� বশ�র্ষভোবর্ প্র�শক্ষশত। এসব 
বশ�র্ষজ্ঞকর্ পরশকল্পনো পর্�োয়র্ �ত দ্রুত সম্ভব নশ�ুক্ত করো উচশত, �োতর্ 
তোরো সোক্ষোৎকোরর্র পদ্ধতশর বশষ�়র্ নশর্দর্�নো প্রদোন করতর্ পোরর্ন।30

সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনোয় বশ�র্ষ চোহশদো সম্পন্ন সোক্ষীর উদোহরণর্র মধ্�র্ 
র�়র্ছর্:

 কর্তৃপক্ষের ভয়ে ভীত সাক্ষাৎকার প্রদানকারী: কোনো টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশর বো সোক্ষীর কর্তৃপক্ষর্র ভয় থোকলর্ সোক্ষোৎকোরর্ 
কোর্�করভোবর্ অং�গ্রহণ করোর জন্� তোদর্র বশ�্বস্ত ব্�ক্তশদর্র 
কোছ থর্কর্ সহোয়তোর প্র�়োজন হতর্ পোরর্। কর্তৃপক্ষর্র ভ�়র্ ভীত 
ব্�ক্তশদর্র তোদর্র দৃষ্টশভঙ্গশ এবং কোরণ উল্লর্খ করতর্ও সংগ্রোম 
করোর প্রয়োজন হতর্ পোরর্, তোরো বরং সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ খু�শ 
করোর লক্ষ্�র্ প্রতশক্রশ�়ো প্রদোন করতর্ বো সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী 
�ুনতর্ চোয় বলর্ ধোরণো করর্ এমন প্রতশক্রশ�়ো প্রদোন করতর্ পোরর্।

 শেখার ক্ষেত্রে সমস্যা বা বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা সম্পন্ন 
সাক্ষাৎকার প্রদানকারী: টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং �র্খোর ক্ষর্ত্রর্ 
সমস্�ো বো বুদ্ধশবৃত্তশক অক্ষমতো সম্পন্ন সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোরর্র 
আগর্, সোক্ষোৎকোর চলোকোলর্ এবং সোক্ষোৎকোরর্র পরর্ বশভশন্ন ধরনর্র 
সহোয়তোর প্র�়োজন হতর্ পোরর্। তোদর্র প্র�়োজনর্র প্রোথমশক 
মূল্�োয়ন প্র�়োজন, এবং সম্ভব হলর্ পর্�োদোরদর্র পরোমর্� চোও�়ো 
উচশত।

 শারীরিক প্রতিবন্ধিত্ব সম্পন্ন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী: �োরীরশক 
প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন সোক্ষী থোকলর্ সোক্ষোৎকোর স্থলর্ প্রবর্�র্র 
বশষয়টশ বশবর্চনো করো প্র�়োজন। এছোড়ো, সোক্ষীদর্র বোক বো �্রবণ 
প্রতশবন্ধশত্ব থোকলর্ সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো করোর জন্� দোভোষী বো 
মধ্�স্থতোকোরীর প্র�়োজন হতর্ পোরর্।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

30 ফৌজদোরশ কোর্�বশধশতর্ সর্রো প্রমোণ অর্জন। �ুক্তরোজ্� সরকোর, pp.9.
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 শিশু সাক্ষাৎকার প্রদানকারী: বশধশ অনু�োয়ী অতশ প্র�়োজন ছোড়ো 
�শ�ুদর্র সোক্ষোৎকোর নর্ও�়ো হয় নো, উদোহরণস্বরূপ �র্খোনর্ তোরো 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ। সম্ভব হলর্ কোনো বশ�র্ষজ্ঞ কর্তৃক ছোট 
�শ�ুদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণ করো বোঞ্ছনীয়, তবর্ কোনো বশ�র্ষজ্ঞ 
নো পোও�়ো গর্লর্ এবং �শ�ুদর্র সোক্ষোৎকোর নর্ও�়োর প্র�়োজনর্ 
তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই:

• �শ�ুর জন্� কোনো বোবো-মো/অভশভোবক/সহোয়ক ব্�ক্তশ 
উপস্থশত থোকবর্ন, �োকর্ �শ�ু কর্তৃক বর্ছর্ নর্ও�়ো হবর্;

• সোরণশ 7-এ তোলশকোভুক্ত �শ�ু সুরক্ষো নশর্দর্�শকোর নীতশমোলো 
অনুসরণ করতর্ হবর্।31 �শ�ু সুরক্ষো মোনদণ্ড সম্পর্কর্ আরো 
তথ্� এখোনর্ পোও�়ো �োবর্।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

31 বৈ�্বশক �শ�ু সুরক্ষো ও�়োর্কশং গ্রুপ। (2014)। কর্স ব্�বস্থোপনো এবং �শ�ু সুরক্ষোর জন্� আন্ত-সংস্থো নশর্দর্�শকো।

নির্দেশক নীতি ব্যাখ্যা

ক্ষতশ করবর্ন নো সোক্ষোৎকোর এবং তদন্তর্ �শ�ুর অং�গ্রহণ অব�্�ই তোদর্র আরো ক্ষতশর কোরণ হবর্ নো।

�শ�ুর সর্বোত্তম 
স্বোর্থকর্ অগ্রোধশকোর দশন

জোতশসংঘর্র �শ�ু অধশকোর কনভর্ন�ন, অনুচ্ছর্দ 3 অনুসোরর্ তদন্ত এবং সোক্ষোৎকোরর্র 
প্রক্রশ�়োয় অব�্�ই �শ�ুর মোনসশক ও �োরীরশক নশরোপত্তো এবং সুস্থতোকর্ অগ্রোরোধশকোর 
দশতর্ হবর্।

বৈষম্�হীনতো �শ�ুদর্রকর্ অব�্�ই তোদর্র লশঙ্গ, বয়স, জোতশগত গোষ্ঠী, ধর্ম, নৃতোত্ত্বশক পরশচয়, 
প্রতশবন্ধশত্ব, বো অন্� কোনো বৈ�শষ্ট্� বো গোষ্ঠীর সদস্�পদর্র কোরণর্ বৈষম্� করো 
হবর্ নো।

নৈতশক মোনদণ্ড মর্নর্ চলুন সংস্থোর মধ্�র্ �শ�ু সুরক্ষো সম্পর্কশত আচরণবশধশ এবং নীতশমোলো অব�্�ই মর্নর্ চলতর্ হবর্।

অবহশত সম্মতশ এবং সোয় 
সন্ধোন করুন

�শ�ু এবং তোদর্র বোবো-মো/অভশভোবক/পরশচর্�োকোরীদর্র অব�্�ই স্বর্চ্ছোয় অবহশত সম্মতশ 
দশতর্ হবর্ এবং তদন্ত ও সোক্ষোৎকোরর্ অং�গ্রহণর্ তোদর্র ইচ্ছোর অবহশত সম্মতশ ও সোয় 
প্রদোন করতর্ হবর্।

সোরণশ 7: নশর্দর্�ক নীতশমোলো
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2.2.5 বাজেট এবং সম্পদ অনুমান করা

সংজ্ঞো�়শত আওতোর উপর ভশত্তশ করর্ তদন্তকোরীদর্র তদন্ত সম্পন্ন করোর 
জন্� প্র�়োজনীয় বোজর্ট এবং উপকরণ অনুমোন করো উচশত। তদন্তকোরীদর্র 
অব�্�ই বোজর্টর্র উপর কোনো সীমোবদ্ধতো সম্পর্কর্ সচর্তন হতর্ হবর্ 
এবং সর্ সীমোবদ্ধতোর মধ্�র্ তোদর্র সর্বোচ্চ সক্ষমতো দশ�়র্ কোজ করতর্ হবর্।

�র্কোনো মোনব সম্পদকর্ �ত দ্রুত সম্ভব চশহ্নশত করো উচশত �োতর্ 
নশ�়োগ এবং সংস্থোয় অন্তর্ভুক্তকরণ প্রক্রশ�়ো �তটো সম্ভব দক্ষতোর 
সোথর্ সম্পন্ন করো �োয়। �র্কোনো ভ্রমণ বো লজশস্টশক উপকরণও 
বোজর্ট/সম্পদর্ অন্তর্ভুক্ত করো দরকোর। উদোহরণস্বরূপ, �র্ স্থোনর্ ঘটনো 
ঘটর্ছর্ সর্খোনর্ এবং সর্খোন থর্কর্ �োতো�়োত সক্ষম করোর জন্� প্র�়োজনীয় 
�োনবোহন এবং চোলককর্ অব�্�ই বোজর্টর্ অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্।

2.2.6 রেকর্ড প্রাপ্তির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন

রর্কর্ড প্রোপ্তশর সোথর্ সম্পর্কশত ঝুঁকশ র�়র্ছর্ - সর্গুলো হোরশ�়র্ �র্তর্, 
ক্ষতশগ্রস্ত হতর্, পরশবর্তশত হতর্, স্থোনোন্তরশত হতর্ পোরর্ বো বশভশন্নভোবর্ 
আপস করো হতর্ পোরর্। তদন্তকোরীদর্র উচশত তদন্ত এবং বশ�্লর্ষণর্র জন্� 
প্র�়োজনীয় রর্কর্ডসমূহ প্রোথমশকভোবর্ চশহ্নশত করো, �োতর্ ডশজশটোল এবং 
মুদ্রণ উভয় প্রকোর রর্কর্ডর্র বশ�ুদ্ধতো এবং সত্�তো বজোয় থোকর্। এছোড়ো, 
রর্কর্ড, বশ�র্ষ করর্ বহশস্থ রর্কর্ড প্রোপ্তশর জন্� সময় প্রয়োজন হতর্ 
পোরর্ এবং তদন্ত কর্মপরশকল্পনোয় অব�্�ই তো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত।

রেকর্ডসমূহ প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে কর্মপরিকল্পনায় 
‘হেফাজত ক্রম’ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনুমান করা উচিত: 
রর্কর্ড কোথোয় পোওয়ো গর্ছর্ এবং সর্সবর্র সঙ্গর্ কোর সং�োগ হয়র্ছর্ এতর্ 
তো স্পষ্টভোবর্ নথশভুক্ত করো থোকবর্ (�র্মন এরপর কর্, কোথোয় এবং কখন 
কোর কোছ থর্কর্ পর্�়র্ছর্)।32 তদন্তকোরীদর্র কোন মূল প্রমোণ সংগ্রহ করতর্ 
হবর্ এবং কশভোবর্ সর্সব প্রমোণ পরশবহন করো হবর্ (�র্মন, চর্ক-ইন নো করর্ 
বশমোনর্ বহন�োগ্� লোগর্জর্); বো কোন প্রমোণ সহজর্ স্ক্�োন বো কপশ করো 
�র্তর্ পোরর্ সর্টোও বশবর্চনো করো উচশত।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

32 মিথষ্ক্রিয়া। (2012)। তদন্ত কর্মশালার ব্যবস্থাপনা: অং�গ্রহণকোরীর ম্�োনু�়োল।
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2.2.7 প্রমাণ সংরক্ষণের পরিকল্পনা

নমুনো বো তথ্�র্র ক্ষয়, ক্ষতশ বো বশনো� এড়োতর্ বশ�্লর্ষণ করোর জন্� 
কোনো আইটর্ম আবশষ্কোর করোর পরর্ �ত দ্রুত সম্ভব সর্টোর ফরর্নসশক 
বশ�্লর্ষণ করো উচশত। �র্কোনো ফরর্নসশক প্রমোণ (আইটশ) সংগ্রহর্ 
বশ�র্ষজ্ঞদর্র সোথর্ পরোমর্� করতর্ হবর্ এবং তোদর্র জড়শত থোকতর্ হবর্ এবং 
প্রমোণ সংরক্ষণর্র প্র�়োজনীয়তো মূল্�োয়ন করোর সময় ইলর্কট্রনশকভোবর্ 
ডর্টো সংরক্ষণকোরী কম্পশউটোর হোর্ড ড্রোইভ, ফোইল সোর্ভোর ও কমশউনশকর্�ন 
ডশভোইস পরীক্ষো করোর জন্� পরশকল্পনো বশবর্চনো করো উচশত।33

প্রমোণ সংরক্ষণর্র পরশকল্পনো করোর সময় গোপনীয়তো অব�্�ই বশবর্চনো 
করো উচশত। এখোনর্ ঝুঁকশ মূল্�োয়ন একটশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমশকো পোলন করর্। 
উদোহরণস্বরূপ, তদন্ত দলর্র বোইরর্র কোউকর্ প্রমোণর্র জন্� অনুরোধ করো 
হলর্ গোপনীয়তো লঙ্ঘন হও�়োর ঝুঁকশ থোকর্। প্রমোণ বশকৃত করোর ঝুঁকশও 
থোকতর্ পোরর্ পোরর্, তোই পরশকল্পনোর অগ্রগতশর সোথর্ সোথর্ ঝুঁকশ মূল্�োয়ন 
ক্রমোগত হোলনোগোদ করো প্র�়োজন।

2.2.8 যোগাযোগ এবং যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়ার 
পরিকল্পনা

তদন্তকোরীদর্রকর্ অব�্�ই সমস্ত সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর সোথর্ 
�োগো�োগর্র জন্� পরশকল্পনো করতর্ হবর্। অবস্থোন, লজশসটকস, তোরশখ, 
সময় এবং বশজ্ঞপ্তশর সময়কোলর্র মতো বশষয় �োগো�োগ পরশকল্পনোয় 
অন্তর্ভুক্ত করো দরকোর। সোক্ষোৎকোরর্র জন্� কোনো অনুবোদক, 
সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশ বো বশ�র্ষজ্ঞর্র প্র�়োজন আছর্ কশনো সর্টোও 
তদন্তকোরীদর্র নশর্ধোরণ করো উচশত এবং সোক্ষোৎকোরর্র সময়সূচশ নশর্ধোরণ 
করোর জন্� তোদর্র সোথর্ সমন্বয় করো উচশত।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

33  জোতশসংঘর্র অভ্�ন্তরীণ তদোরকশ সর্বোর অফশস। (2015)। তদন্ত ম্�োনুয়োল।
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2.2.8.1 টিকে থাকা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ পরশচশত হলর্ (কোনো বর্নোমী অভশ�োগকোরী 
বো রশপোর্টোর নয়) তদন্তকোরীদর্রকর্ অব�্�ই প্রথমর্ তোদর্র 
সোথর্ �োগো�োগ করতর্ হবর্। এই প্রোথমশক সোক্ষোৎকোরর্র সময় 
তদন্তকোরীদর্রকর্ অব�্�ই তদন্তর্র প্রক্রশ�়ো বশস্তোরশতভোবর্ ব্�োখ্�ো 
করতর্ হবর্, তদন্তর্র সম্ভোব্� ফলোফল কী হতর্ পোরর্ সর্ সম্পর্কর্ প্রত্�ো�ো 
স্পষ্ট করতর্ হবর্ এবং তদন্তর্ অগ্রসর হওয়োর জন্� টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
অবহশত সম্মতশ পর্তর্ হবর্। তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই নশ�্চশত হও�়ো উচশত �র্ 
তোরো নশয়মশতভোবর্ তদন্তর্র অগ্রগতশর সোথর্ সোথর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ 
�োগো�োগ করছর্ন এবং হোলনোগোদ জোনোচ্ছর্ন।

তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই বশবর্চনো করো উচশত �র্ তদন্তোধীন ঘটনো টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশর জন্� আঘোত বো কষ্টর্র কোরণ হতর্ পোরর্ এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
সোথর্ �র্কোনো �োগো�োগর্র ক্ষর্ত্রর্ তোদর্রকর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-
কর্ন্দ্রশক নীতশমোলো ব্�বহোর করতর্ হবর্ (অনুচ্ছর্দ 1.5.2 দর্খুন)।

অবহিত সম্মতি: প্রক্রশ�়ো এবং সম্ভোব্� পরশণতশর পূর্ণ, স্বচ্ছ ব্�োখ্�ো 
দর্ও�়োর পরর্ তদন্তকোরীকর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর কোছ থর্কর্ তদন্তর্র জন্� 
লশখশত সম্মতশ চোইতর্ হবর্। সম্মতশ দর্ও�়ো হলর্ বো দশয়র্ পরর্ প্রত্�োহোর করো 
হলর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র পরশস্থশতশ মূল্�োয়ন করো উচশত এবং তদন্ত 
বন্ধ করো হবর্ কশনো বো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সর্বোত্তম স্বোর্থ এবং বশ�র্ষ 
করর্ নশরোপত্তো ও গোপনীয়তোর বশষয়টশ পুঙ্খোনুপুঙ্খ ঝুঁকশ মূল্�োয়নর্র 
ভশত্তশতর্ তো চোলশ�়র্ �োও�়ো হবর্ কশনো সর্ সশদ্ধোন্ত গ্রহণ করো উচশত। 
তদন্ত বন্ধ করোর বো চোলশ�়র্ �োও�়োর কোরণর্র পো�োপো�শ তদন্তর্ সম্মতশ নো 
দর্ও�়োর (বো সম্মতশ প্রত্�োহোর করোর) পক্ষর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর প্রদর্�শত 
�র্কোনো কোরণ নথশভুক্ত করো উচশত।

সম্মতি প্রত্যাহার: কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ তদন্তকোলর্ সম্মতশ 
প্রত্�োহোর করলর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরকর্ সোধোরণত তদন্ত বন্ধ 
করতর্ হবর্। তবর্, পরশস্থশতশর উপর নশর্ভর করর্ ব্�তশক্রম হতর্ পোরর্। 
উদোহরণস্বরূপ, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ আর দর্�র্ নর্ই এবং টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশর অং�গ্রহণ ছোড়োই �থর্ষ্ট প্রমোণ র�়র্ছর্। এসব ক্ষর্ত্রর্ তদন্ত 
চলতর্ পোরর্।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা

https://www.chsalliance.org/


50 www.chsalliance.org

SEAH তদন্ত গাইড

বশভোগ �ুরুবশষয়বস্তু

এই প্রোথমশক �োগো�োগর্র সময়র্ও তদন্তকোরীদর্র উচশত কোনো 
সুরক্ষো, স্বোস্থ্�, বো মনোসোমোজশক সহোয়তোর উদ্বর্গ বো প্র�়োজন 
সম্পর্কর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ কথো বলো এবং তোদর্রকর্ বশদ্�মোন 
উপ�ুক্ত সর্বোর কথো জোনোনো। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ �োগো�োগ এবং 
সোক্ষোৎকোরর্র সময় কোনো সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশকর্ উপস্থশত রোখতর্ 
চোইতর্ পোরর্ এবং সর্ ইচ্ছো পূরণ করো উচশত।

অভশ�োগ কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর কোছর্ জমো নো দশয়র্ কোনো 
রশপোর্টকোরীর কোছর্ জমো দর্ও�়ো হলর্ রশপোর্টকোরীর সোথর্ প্রথমর্ 
�োগো�োগ করো উচশত, �োতর্ তদন্তকোরীদর্র কোছর্ ঘটনো সম্পর্কর্ 
প্র�়োজনীয় তথ্� থোকর্ এবং সর্ অনু�ো�়ী তোরো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ 
�োগো�োগ করোর পরশকল্পনো করতর্ পোরর্।

2.2.8.2 সাক্ষীদের সাথে যোগাযোগ

সোক্ষীদর্র �নোক্ত করো হ�়র্ গর্লর্ তদন্তকোরীদর্র তোদর্র সোক্ষোৎকোরর্র জন্� 
উপ�ুক্ত ক্রম নশর্ধোরণ করো উচশত। সোক্ষী অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর 
�ত কোছর্ থোকর্, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর কোছর্ তথ্�র্র ইচ্ছোকৃত বো 
অনশচ্ছোকৃত প্রকো�র্র ঝুঁকশ কমোনোর জন্� সোক্ষোৎকোর ক্রমর্র ততই পরর্ 
তোদর্র অবস্থোন থোকো উচশত।

2.2.8.3 অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য যোগাযোগ এবং 
যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া

�থো�থ �োচোই প্রক্রশ�়োর জন্� অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ তদন্তর্র 
লশখশত নোটশ� প্রদোন করো প্র�়োজন। এই বশজ্ঞপ্তশ অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ �ো অবহশত করর্:

• অভশ�োগকৃত অসদোচরণ (সোধোরণ ভোষোয়);
• সম্ভোব্� �ৃঙ্খলো ব্�বস্থো;
• সোড়ো দর্ও�়োর ক্ষর্ত্রর্ তোদর্র সু�োগ বো প্র�়োজনীয়তো - 

�র্মন কোনো সোক্ষোৎকোরর্ অং�গ্রহণ করো, এবং এ ধরনর্র 
সোক্ষোৎকোরর্র তোরশখ, সময়, স্থোন;

• সোক্ষোৎকোরর্র সময় কোনো ব্�ক্তশর উপস্থশত থোকোর 
কোনো অধশকোর;

• তদন্তর্র সময় প্র�োজ্� কোনো পরশবর্তশত দো�়শত্ব বো 
প্র�োসনশক ছুটশ।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা
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এই বশজ্ঞপ্তশ প্রদোনর্র জন্� কোনো নশর্দশষ্ট দশন বো আদর্� সময়সীমো 
নো থোকলর্ও তদন্তকোরীদর্র অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ পর্�োপ্ত 
সময় দর্ও�়ো উচশত, �োতর্ তোরো সোক্ষোৎকোরর্র সময় উপস্থোপন করতর্ চোন 
এমন কোনো তথ্� বো প্রমোণ প্রস্তুত করতর্ (অন্�োন্� বশষয় বশবর্চনোয় 
নশ�়র্, �র্মন অন্�োন্� সোক্ষীর সোক্ষোৎকোর গ্রহণ এবং প্রমোণ ধ্বংস এবং/
অথবো সোক্ষীদর্র হস্তক্ষর্প প্র�মশত করোর জন্� অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশকর্ অবহশত করোর আগর্ প্রমোণ সংগ্রহ করো) পোরর্ন। স্থোনীয় �্রম 
আইন, সংস্থোর নীতশমোলো বো পদ্ধতশর অধীনর্ �র্কোনো প্র�়োজনীয়তো 
বশবর্চনোয় নশ�়র্ তদন্তর্র পরশকল্পনো পর্�ো�়র্ বশজ্ঞপ্তশর সময় ঝুঁকশ-
ব্�বস্থোপনো সোপর্ক্ষর্ নশর্ধোরশত হও�়ো উচশত।

সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো করোর আগর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোথর্ 
তদন্তর্ সহ�োগশতো করোর লক্ষ্�র্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর জন্� 
সংস্থোর আব�্�কতো (�র্মন সোক্ষোৎকোরর্র সময় প্র�্নর্র উত্তর দর্ও�়ো 
এবং তদন্তর্ সহ�োগশতো নো করো বো প্র�্নর্র উত্তর নো দর্ও�়োর পরশণতশ) 
নশ�্চশত করো দরকোর৷ নশ�্চশত হ�়র্ গর্লর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর 
সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনোর অং� হশসোবর্ উপ�ুক্ত সতর্কতোর খসড়ো তৈরশ করো 
এবং সোক্ষোৎকোরর্র �ুরুতর্ তোকর্ পড়র্ �ুনোনো (এবং রর্কর্ড করো) উচশত।

সোধোরণত, সতর্কতোয় �ো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত:

• সোক্ষোৎকোরর্র তোরশখ, সময় এবং স্থোন;
• এই সত্� �র্ আপনশ সরকোরী প্র�োসনশক তদন্ত পরশচোলনো করছর্ন;
• সোক্ষোৎকোরর্ তদন্তকোরীদর্র নোম এবং তোরো �র্ সংস্থোর জন্� কোজ 

করছর্ন;
• �র্ আচরণর্র জন্� অভশ�োগ করো হ�়র্ছর্ সর্টোর পর্�োপ্ত 

বশবরণসহ তদন্তর্র প্রকৃতশ;
• প্র�োসনশক তদন্তর্ প্র�্নর্র উত্তর দর্ও�়োর জন্� সংস্থোর 

�র্কোনো প্র�়োজনীয়তো এবং প্রতশপোলনহীনতো, বো এ 
জোতীয় কোনো প্র�়োজনীয়তোর অনুপস্থশতশতর্ এই সত্� �র্, 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ কোনো প্র�্নর্র উত্তর দশতর্ 
বোধ্� নয়;

• �র্ সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করো হচ্ছর্;
• �র্ সোক্ষোৎকোর কোনো ফৌজদোরশ কোর্�ধোরো ব্�বহোর করো 

�োবর্ নো।

2.2 তদন্ত 
পরিকল্পনা
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�থো�থ �োচোই ভশত্তশক ঝুঁকশ মূল্�োয়ন এবং পরশকল্পনো বোস্তবোয়ন 
তদন্তর্র চোবশকোঠশ, সর্খোনর্ এমন সব বশষয় এবং প্রর্ক্ষোপট থোকবর্ �ো সর্সব 
পরশকল্পনোয় চ্�োলর্ঞ্জ এবং বোধো সৃষ্টশ করবর্।

2.3.1 টিকে থাকা ব্যক্তি তদন্ত এগিয়ে নেওয়ার জন্য সম্মতি 
না দিলে কী হবে?

কশছু সংস্থোয় কোনো তদন্ত দল টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ তদন্তর্র জন্� 
তোদর্র অবহশত সম্মতশ প্রদোন করর্ছর্ কশনো নশর্বশ�র্ষর্ তদন্ত বো অন্�োন্� 
পদক্ষর্পসহ এগশ�়র্ �োওয়োর বশষয়টশ নশর্বোচন করতর্ পোরর্। এর মধ্�র্ 
কোনো তদন্ত বো সংস্থোর PSEAH নীতশমোলোর একটশ বশষয় ভশত্তশক 
পর্�োলোচনো অন্তর্ভুক্ত থোকতর্ পোরর্ �ো বশদ্�মোন সম্ভোব্� ঘোটতশ এবং 
কশভোবর্ সর্সবর্র প্রতশকোর করো �োয় সর্ সম্পর্কর্ অন্তর্দৃষ্টশ অর্জন করতর্ 
পোরর্। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশর জন্� IASC নশর্দর্�শকো 
অনুসোরর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র অবহশত সম্মতশ হলো তদন্ত এগশ�়র্ �র্তর্ 
পোরর্ কশনো তো নশর্ধোরণর্র একটশ গুরুত্বপূর্ণ দশক। এসব ক্ষর্ত্রর্ সংস্থোর 
নীতশমোলো এবং দর্�র্র অভ্�ন্তরীণ �র্কোনো আইনশ নশর্দর্�শকো পড়ুন।

SEAH-কর্ উত্সোহশত করতর্ পোরর্ এমন উপোদোনর্র অস্তশত্ব বো �ো তো 
প্রতশরোধ করতর্ পোরর্ এমন পদক্ষর্পর্র অনুপস্থশতশ �নোক্ত করোর এবং 
একটশ ব্�বস্থোপনো পরোমর্� প্রতশবর্দনর্র (বশভোগ 6.2-এ বর্ণশত) মোধ্�মর্ 
এসব বশষয় মোকোবর্লো করোর জন্� সুপোরশ� করোর উদ্দর্�্�র্ SEAH-এর 
অন্� �র্কোনো প্রতশবর্দন (বর্তমোন অভশ�োগ ছোড়োও) সং�োজন এবং 
বশ�্লর্ষণ করোর জন্� বশবর্চনো করো উচশত।

SEAH-প্রতশরোধর্র উত্তম প্রক্রশয়ো এবং তদন্ত দল কী পর্�োলোচনো 
করতর্ পোরর্ সর্ সম্পর্কর্, Community of Cooperation’s (KoGE) 
Preventing SEAH Training Manual-এ এনজশও-দর্র জন্� SEAH এর 
একটশ স্ব-মূল্�োয়ন করোর প্রয়োজনীয় টুল র�়র্ছর্।

2.3 কর্ম-
প্রক্রিয়ায় তদন্ত 
পরিকল্পনা
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2.3.2 স্থানীয় আইনের আওতায় টিকে থাকা ব্যক্তি, 
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, বা অন্যান্য সাক্ষীর ক্ষতির 
সম্ভাবনা থাকলে কী হবে?

কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী বো অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর 
ক্ষতশ হও�়োর সম্ভোবনো থোকলর্ এ ধরনর্র ঝুঁকশর সম্ভোবনো এবং প্রভোবর্র 
জন্� সতর্কতোমূলক বশবর্চনো এবং কোনো অভশ�োগ ফৌজদোরশ 
তদন্তর্র জন্� পোঠোনো হবর্ কশনো সর্ বশষ�়র্ সশদ্ধোন্ত গ্রহণ করো 
প্র�়োজন। তদন্ত দলর্র পক্ষ থর্কর্ প্র�়োজনর্ সংস্থোর ভশতরর্ বো 
বোইরর্র ব্�ক্তশ বো বশ�র্ষজ্ঞদর্র সোথর্ পরোমর্� করোর কথো বশবর্চনো করো 
উচশত।

তদন্ত দল �দশ বশবর্চনো করর্ �র্ তদন্ত করোটো কোনো অগ্রহণ�োগ্� 
ঝুঁকশ তৈরশ করবর্, তোহলর্ সর্টো কর্স ফোইলর্ নথশভুক্ত করো এবং টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশকর্ জোনোনো উচশত। ঝুঁকশ পর্�বর্ক্ষণ করো এবং কোনো পরশবর্তন 
সূচশত হলর্ সশদ্ধোন্ত পুনর্মূল্�োয়ন করো উচশত। এছোড়ো, আর কী কী কোর্�ক্রম 
গ্রহণ করো �র্তর্ পোরর্ তো তদন্ত দলর্র বশবর্চনো করো উচশত।

2.3 কর্ম-
প্রক্রিয়ায় তদন্ত 
পরিকল্পনা
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3.1 পটভূমশর উপোদোন সমীক্ষো
3.2 প্রমোণ সংগ্রহ

পটভূমশর উপোদোন 
সমীক্ষো এবং প্রমোণ 
সংগ্রহ
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প্রাথমিক ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা সম্পন্ন হলে তদন্ত দল 
পটভূমির বিষয় সমীক্ষা করতে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করতে অগ্রসর 
হতে পারে। ঝুঁকি এবং পরিকল্পনার মতো তদন্তের এই পর্যায় সরল 
নয় বরং তা পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া, যার জন্য নমনীয়তা এবং 
অভিযোজনযোগ্যতা প্রয়োজন। এই পর্বে তদন্ত দলের আরো 
সদস্য জড়িত থাকবে, যেমন কোনো বিশেষজ্ঞ।

পরশকল্পনো প্রক্রশ�়োর অং� হশসোবর্ তদন্তকোরীদর্র তদন্ত কোর্�ক্রম 
সম্পন্ন করোর লক্ষ্�র্ প্র�়োজনীয় কর্মী এবং উপকরণর্র রূপরর্খো নশর্ধোরণ 
করো উচশত। এ পর্�োয় �ুরু করোর আগর্ তদন্ত দলকর্ কর্মী নশ�়োগর্র 
অগ্রগতশ এবং উপকরণ প্রোপ্তশর বশষয়টশ পরীক্ষো করতর্ হবর্, �ো নশ�্চশত 
করবর্ �র্ প্র�়োজনর্র সময় সর্সব বশদ্�মোন থোকবর্। উপরন্তু, প্রমোণ 
সংগ্রহর্র আগর্ তদন্ত পরশকল্পনো পর্�োলোচনো করো এবং ইনভর্স্টশগর্�ন 
ম্�োনর্জোর কর্তৃক তো অনুমোদন করো প্র�়োজন।

3 পটভূমির উপাদান 
সমীক্ষা এবং 
প্রমাণ সংগ্রহ
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�র্ পটভূমশ এবং প্রর্ক্ষোপটর্ তদন্ত সংঘটশত হয় সর্ সম্পর্কর্ তদন্তকোরীদর্র 
সুদৃঢ় উপলব্ধশ থোকতর্ হবর্। পটভূমশর উপোদোন সমীক্ষো তদন্তকোরীদর্রকর্ 
দক্ষ তদন্ত পরশচোলনো করোর জন্� প্র�়োজনীয় মূল তথ্� প্রদোন করর্। 
উল্লর্খ্�, তদন্তর্র পর্�োয়সমূহ ক্রম অনু�োয়ী সম্পন্ন হওয়ো আব�্�শক নয়, 
বরং একটশর পো�োপো�শ আরর্কটশ হতর্ পোরর্।

পর্�োয়সমূহ পো�োপো�শ সংঘটশত হতর্ পোরর্ এমন উদোহরণ হলো কোন 
প্রমোণ বশদ্�মোন এবং সংগ্রহ ও বশ�্লর্ষণ করো প্র�়োজন তো নশর্ধোরণ 
করো। তদন্তর্র পরশকল্পনো প্রণয়নকোলর্ কী, কখন, কশভোবর্ প্র�়োজন এবং 
সর্ তথ্� পোও�়োর জন্� প্র�়োজনীয় প্রত্�ো�শত সময়সীমো দলর্র নশর্ধোরণ 
করো উচশত। কশছু ক্ষর্ত্রর্ কী সংগ্রহ করতর্ হবর্ সর্টো কোর্�করভোবর্ নশর্ধোরণ 
করোর জন্� পটভূমশর উপকরণর্র প্রোথমশক পর্�োলোচনো প্র�়োজন হবর্।

3.1.1 অভিযোগ এবং নীতি লঙ্ঘন

তদন্ত দলের জন্য প্রথম পর্যায় হলো অভিযোগ এবং সুনির্দিষ্ট 
ঘটনা(সমূহ) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা, যার উপর তদন্তে মনোনিবেশ 
করা হবে। যেকোনো প্রাথমিক প্রমাণ এবং অন্তত নিম্নলিখিত 
তথ্যসহ অভিযোগ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ইনভেস্টিগেশন ম্যানেজারের 
কাছ থেকে পাওয়া উচিত (সারণি 8 দেখুন):

• অভশ�োগ এবং বশ�দ বশবরণ
• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ
• রশপোর্টকোরী (টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ থর্কর্ ভশন্ন কর্উ হলর্)
• অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ
• অভশ�োগর্র তোরশখ এবং স্থোন
• নীতশ/আচরণবশধশ/জোতশসংঘ মহোসচশবর্র বুলর্টশনর্র লঙ্ঘন
• প্রমোণর্র প্র�়োজনীয় মোন

3.1 পটভূমির 
উপাদান সমীক্ষা
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এ পর্�োয়র্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র উচশত তদন্তকোরীদর্র পর্�োলোচনো 
করোর লক্ষ্�র্ SEAH সম্পর্কশত সংস্থোর আচরণবশধশ এবং নীতশমোলোও 
প্রদোন করো। প্রমোণ এবং প্রমোণর্র মোনদণ্ড অনু�ো�়ী তদন্তর্র ফলোফল 
ছোড়োও সংস্থোর অভ্�ন্তরীণ নীতশমোলো, আচরণবশধশ এবং SEAH 
প্রক্রশ�়োসমূহর্র উন্নয়নর্র বশষ�়র্ সুপোরশ� ব্�বস্থোপনো পরোমর্� 
প্রতশবর্দনর্ অন্তর্ভুক্ত করো �র্তর্ পোরর্ (অনুচ্ছর্দ 6.2 দর্খুন)।

3.1 পটভূমির 
উপাদান সমীক্ষা

অভিযোগের তারিখ:

টিকে থাকা ব্যক্তি: নোম বয়স লশঙ্গ নৃতোত্ব্বশক 
পরশচয়

প্রতশবন্ধশত্ব

রিপোর্টকারী (টিকে থাকা ব্যক্তি 
থেকে ভিন্ন কেউ হলে):

নোম বয়স লশঙ্গ নৃতোত্ব্বশক 
পরশচয়

প্রতশবন্ধশত্ব

প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিকে 
জানানোর সময়

সংস্থাকে রিপোর্টকারী (প্রাথমিক 
রিপোর্টকারী থেকে ভিন্ন হলে)

সংস্থাকে জানানোর সময়:

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি(গণ):

চিহ্নিত সাক্ষীগণ:

অভিযোগ

অভিযোগের তারিখ / সময় / স্থান 
(যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট করুন)

প্রাসঙ্গিক আচরণবিধি বা নীতি:

প্রমাণের প্রয়োজনীয় মানদণ্ড:

সোরণশ 8: অভশ�োগ সম্পর্কশত তথ্�
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3.1.2 স্থানীয় বিধি, আইন, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং ভাষা

এ পর্�ো�়র্ বশবর্চনোর মূল বশষয়গুলো স্থোনীয় প্রর্ক্ষোপটর্র সোথর্ 
সম্পর্কশত, �র্মন সোমোজশক নশয়ম, সংস্কৃতশ, রীতশনীতশ ও ভোষো এবং এছোড়োও 
স্থোনীয় নশয়ম, প্রবশধোন ও আইন। সংস্থোর নীতশ এবং আচরণবশধশ লঙ্ঘন 
করো হ�়র্ছর্ কশনো তো নশ�়র্ সোমোজশক নশয়ম, সংস্কৃতশ, রীতশনীতশ এবং ধর্মর্র 
কোনো প্রভোব নো থোকলর্ও কশভোবর্ এসব প্রোসঙ্গশক কোরণ তদন্তকর্ 
প্রভোবশত করতর্ পোরর্ তদন্তকোরীদর্র সর্ বশষয়র্ সচর্তন হতর্ হবর্।

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সম্মতশ সোপর্ক্ষর্ অভশ�োগর্র প্রকৃতশর উপর নশর্ভর 
করর্ স্থোনীয় কর্তৃপক্ষকর্ সতর্ক করোর এবং তোদর্র নশজস্ব তদন্ত পরশচোলনো 
করোর প্র�়োজন হতর্ পোরর্। তবর্, স্থোনীয় কর্তৃপক্ষকর্ অবহশত করোর 
আগর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং তোদর্র পরশবোরর্র ঝুঁকশ সম্পর্কর্ টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক এবং কোনো ক্ষতশ করবর্ন নো নীতশর অং� হশসোবর্ একটশ 
ব্�োপক মূল্�োয়ন অব�্�ই পরশচোলনো করো উচশত। কশছু ক্ষর্ত্রর্ ফৌজদোরশ 
তদন্ত টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র জন্� �থর্ষ্ট ঝুঁকশ সৃষ্টশ করতর্ পোরর্ এবং 
কশছু ক্ষর্ত্রর্ তো এমনকশ ক্ষতশর কোরণ হতর্ পোরর্। GBV থর্কর্ টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশদর্র সহোয়তো প্রদোনর্ বশ�র্ষজ্ঞ স্থোনীয় সংস্থোসমূহর্র সোথর্ পরোমর্� 
করো বো আইনশ সহোয়তো স্থোনীয় কর্তৃপক্ষকর্ এসব ঘটনো জোনোনোর ফলোফল 
বোঝোর ক্ষর্ত্রর্ মূল্�বোন সম্পদ হতর্ পোরর্। অভশ�োগ সম্পর্কর্ স্থোনীয় 
কর্তৃপক্ষকর্ সতর্ক করতর্ হবর্ কশনো এবং কখন সতর্ক করতর্ হবর্ সর্ 
সম্পর্কর্ সংস্থোর ব্�বস্থোপনো এবং ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর, �র্কোনো 
বশদ্�মোন লশগ্�োল কোউন্সর্ল বো প্রতশনশধশদর্র সোথর্ সশদ্ধোন্ত নর্য়।

3.1 পটভূমির 
উপাদান সমীক্ষা
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3.1.3 অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য

অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ সম্পর্কশত তথ্� সংগ্রহ এবং পর্�োলোচনো 
করোর জন্� প্র�োসনশক তথ্�র্ তদন্তকোরীদর্র অ্�োক্সর্স থোকো প্র�়োজন। 
পর্�োলোচনোর জন্� প্র�োসনশক রর্কর্ডর্ নশম্নলশখশত বশষয়গুলো 
অন্তর্ভুক্ত করো উচশত:

• চুক্তশ এবং নশয়োগ সম্পর্কশত তথ্�;
• কর্মচোরী সং�্লশষ্ট তথ্� (মোনব সম্পদ সম্পর্কশত নথশ);
• ছুটশ এবং অনুপস্থশতশর সময়কোল;
• পূর্ববর্তী পদ বো অবস্থোন।

অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ সম্পর্কশত প্র�োসনশক রর্কর্ড এবং তথ্� 
পর্�োলোচনো করো তদন্তর্র সোথর্ সং�্লশষ্ট মূল দোষী বো নশর্দোষ 
ব্�ক্তশ সম্পর্কশত তথ্� প্রদোন করতর্ পোরর্। উদোহরণস্বরূপ, অনুপস্থশতশ 
এবং ভ্রমণর্র রর্কর্ড নশর্দর্� করর্ �র্, অভশ�োগর্র সময় অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ দর্�র্র বোইরর্ ছশলর্ন, তদন্তকোরীদর্রকর্ অভশ�োগ ও 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর ভ্রমণর্র তোরশখসমূহ আরো অনুসন্ধোন এবং 
�োচোই করতর্ করতর্ হবর্৷34

প্র�োসনশক ফোইলগুলোতর্ পূর্ববর্তী আচরণ এবং অভশ�োগ সম্পর্কর্ 
এমন তথ্� থোকতর্ পোরর্, �ো কোনো ধরন নশর্দর্� করর্। পূর্ববর্তী 
অভশ�োগ এবং ঘটনো্সমূহ অভশ�োগর্র সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর প্র�োসনশক 
রর্কর্ডর্ অন্তর্ভুক্ত করো উচশত এবং তো তদন্তকোরীদর্র জন্� মূল তথ্� 
প্রদোন করতর্ পোরর্, �োর জন্� অতশরশক্ত প্রমোণ সংগ্রহর্র প্র�়োজন 
হতর্ পোরর্। তদন্তকোরীদর্র মনর্ রোখো উচশত �র্, এসব তথ্� এবং রর্কর্ডর্র 
অনুরোধ করো হলর্ তো মোনুষকর্ এই মর্মর্ সতর্ক করবর্ �র্ একটশ তদন্ত 
চলছর্, �ো তথ্� প্রকো�র্র সোথর্ সম্পর্কশত ঝুঁকশসমূহ মূল্�োয়নর্র ক্ষর্ত্রর্ 
গুরুত্বপূর্ণ।

3.1 পটভূমির 
উপাদান সমীক্ষা

34 মিথষ্ক্রিয়া। (2012)। তদন্ত কর্মশালার ব্যবস্থাপনা: অং�গ্রহণকোরীর ম্�োনু�়োল।
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3.1.4 টিকে থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ (টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ পরশচশত হলর্) সম্পর্কর্ কোনো 
তথ্� বো নথশ পোও�়ো গর্লর্ প্রমোণ সংগ্রহর্র আগর্ তদন্তকোরীদর্র 
পুঙ্খোনুপুঙ্খভোবর্ তো পর্�োলোচনো করো অপরশহোর্�। তদন্তকোরীরো �র্মন 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর পটভূমশর তথ্� অর্জন করর্ন, তর্মনশ তোদর্রকর্ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর পটভূমশর তথ্�ও পর্তর্ হবর্ (পোও�়ো গর্লর্ এবং বর্নোমর্ 
জমো দর্ও�়ো নো হলর্)।

এই প্রোথমশক পটভূমশর তথ্� সংগ্রহর্র সময় তদন্তকোরীরো নোম, লশঙ্গ, বয়স, 
নৃতোত্ত্বশক পরশচয়, ভোষো, পোরশবোরশক তথ্� এবং তোদর্র বসবোসর্র স্থোনর্র 
মতো তথ্� ছোড়োও ক�়র্কটশ মূল বশষয়র্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর পটভূমশর তথ্�র্ 
মনোনশবর্� করতর্ পোরর্ন।35

দুর্বলতা মূল্যায়ন

এই পর্�োয়র্ তদন্তকোরীদর্র টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর �র্কোনো দুর্বলতো 
মূল্�োয়ন করো উচশত এবং এই মূল্�োয়নর্র ফলস্বরূপ সর্ অনু�ো�়ী ঝুঁকশ 
হোলনোগোদ এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো করতর্ পছন্দ করলর্ তোরো অ্�োক্সর্স 
করতর্ পোরর্ এমন সহোয়তো সর্বোর জন্� রর্ফোরর্ল প্রদোন করবর্। দুর্বলতো 
মূল্�োয়নর্ �ো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত:

• মোনসশক, আবর্গগত, এবং মনস্তোত্ত্বশক সুস্থতো;
• �োরীরশক স্বোস্থ্�;
• প্রতশ�োধর্র ভয়;
• প্রতশবন্ধশত্ব।

প্রথম অভিযোগের প্রমাণ

তদন্তর্র এই পর্�ো�়র্ বো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং/অথবো সোক্ষীদর্র সোথর্ 
সোক্ষোৎকোরর্র সময় তদন্তকোরীদর্র ‘প্রথম অভশ�োগর্র প্রমোণ’ সম্পর্কর্ 
সতর্ক করো �র্তর্ পোরর্। কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ ঘটনো ঘটোর পরপরই 
কোরো সোথর্ সর্টো নশ�়র্ আলোচনো করলর্ তখন অভশ�োগর্র প্রমোণ 
পোও�়ো �োয়। মূলত, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ অন্� ব্�ক্তশকর্ ঘটনো সম্পর্কর্ তথ্� 
প্রদোন করর্ছর্ন। ঘটনোর পুনর্বণনো মশলর্ গর্ হলর্ তো তদন্তর্ প্রমোণর্র অং� 
হশসোবর্ ব্�বহোর করো �র্তর্ পোরর্। প্রথম অভশ�োগর্র প্রমোণ সোক্ষ্� হশসোবর্ 
ব্�বহোর করো �োবর্ নো, বরং তো ঘটনোর বশ�্বোস�োগ্�তোয় অবদোন রোখর্। 
অতএব, কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ ঘটনো সম্পর্কর্ কোউকর্ বলর্ছশলর্ন 
কশনো, কোকর্ বলর্ছশলর্ন, কী বলর্ছশলর্ন এবং কখন বলর্ছশলর্ন সর্টো তোর তরফ 
থর্কর্ নশ�্চশত করোটো গুরুত্বপূর্ণ। সর্ই ব্�ক্তশর সোথর্ কথো বলোর জন্� টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশর সম্মতশ পোও�়োটোও গুরুত্বপূর্ণ।

3.1 পটভূমির 
উপাদান সমীক্ষা

35 একই সূত্র।
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3.2 প্রমাণ সংগ্রহ প্রমোণ সংগ্রহ করোটো �র্কোনো তদন্তর্র একটশ উল্লর্খ�োগ্� অং� 
এবং তো এমন এক কোর্�ক্রম �ো তদন্তর্র বর্�শরভোগ সময় জুড়র্ সম্পোদশত 
হয়। প্রমোণ সংগ্রহ করো একটশ চলমোন প্রক্রশ�়ো হলর্ও তদন্তকোরীরো 
পটভূমশ, প্রর্ক্ষোপট, ঝুঁকশর সোথর্ পরশচশত এবং প্রণয়ন করোর জন্� কোনো 
পরশকল্পনো প্রোয় তৈরশ হওয়োর পরর্ই বর্�শরভোগ কোজ করো হয়।

প্রমোণ সংগ্রহ অব�্�ই �থো�থ �োচোই, পদ্ধতশগত, অনুক্রমশক, এবং 
নথশভুক্ত প্রক্রশয়োয় করো উচশত, �র্খোনর্ দলর্র সমস্ত সদস্� প্রমোণর্র 
বশ�ুদ্ধতো বজোয় রোখোর জন্� ধোরোবোহশক প্রক্রশ�়োসমূহর অনুসরণ করর্। 
পদ্ধতশগত নশয়ম ছোড়োও অব�্�ই �োগ্� ব্�ক্তশদর্র দশয়র্ প্রমোণ সংগ্রহ 
করতর্ হবর্। নশম্নলশখশত অনুচ্ছর্দর্ প্রমোণর্র ধরনর্র বশবরণ দর্ও�়ো হ�়র্ছর্, 
তবর্ লক্ষণীয় �র্, নশর্দশষ্ট ধরনর্র প্রমোণ সংগ্রহর্র জন্� বশ�র্ষজ্ঞ 
প্র�়োজন। উদোহরণস্বরূপ, কয়র্ক ধরনর্র ডশজশটোল প্রমোণ পর্তর্ তথ্� 
প্র�ুক্তশ বশ�র্ষজ্ঞদর্র প্রয়োজন হয়।

3.2.1 প্রমাণ পরিচিতি

প্রমোণ কোগজর্র নথশ থর্কর্ �ুরু করর্ ইলর্কট্রনশক প্রমোণ এবং সোক্ষ্� 
সোক্ষোৎকোর পর্�ন্ত হতর্ পোরর্। তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই মনর্ রোখতর্ হবর্ 
�র্, �র্কোনো সংগৃহীত প্রমোণ অভশ�োগর্র সোথর্ সং�্লশষ্ট হও�়ো 
উচশত, �োর অর্থ এটশকর্ অভশ�োগ প্রমোণর্ (দোষী সোব্�স্তমূলক) বো 
খণ্ডনর্ (নশর্দোষ সোব্�স্তমূলক) অবদোন রোখতর্ হবর্। প্রমোণ প্রত্�ক্ষ 
বো পরোক্ষ (পরশস্থশতশগত) হতর্ পোরর্ এবং তদন্তর্ উভ�়র্র সংমশ�্রণ 
সোধোরণত ব্�বহৃত হয়। বস্তুনশষ্ঠ এবং স্বোধীন থোকোর লক্ষ্�র্ তদন্তকোরীদর্র 
উভয় দৃষ্টশকোণ থর্কর্ প্রমোণ সংগ্রহ এবং মূল্�োয়ন করো উচশত, �র্খোনর্ 
জশজ্ঞোসো করো উচশত: প্রমোণ কশ অভশ�োগকর্ পরতশষ্ঠশত করর্? প্রমোণ কশ 
অভশ�োগকর্ মশথ্�ো প্রতশপন্ন করর্?

তদন্তকোরীদর্র লক্ষ্� থোকো উচশত কোনো সম্ভোব্� সীমোবদ্ধতোর মধ্�র্ 
আইনগতভোবর্ বশভশন্ন প্রমোণ সংগ্রহ করোর প্রতশ। উদোহরণস্বরূপ, বোজর্ট 
সীমশত হলর্ এবং কোনো তথ্� প্র�ুক্তশ বশ�র্ষজ্ঞর্র প্র�়োজন হলর্ 
তদন্তকোরীদর্র বশকল্প সমোধোন নশ�়র্ এগশয়র্ �র্তর্ হবর্, �র্মন স্থোনীয় 
তথ্� প্র�ুক্তশ বশ�র্ষজ্ঞ প্রোপ্তশ বো তদন্তর্র জন্� প্রমোণ কতটো 
গুরুত্বপূর্ণ তো মূল্�োয়ন করো। �র্কোনো আকস্মশক পরশকল্পনোর 
ক্ষর্ত্রর্ ঝুঁকশ সবসময় বশবর্চ্� বশষয় হও�়ো উচশত, তদন্তকোলর্ বো কোনো 
পরশবর্তনর্র সময় নশয়মশত ভশত্তশতর্ তো পুনর্মূল্�োয়ন করো উচশত। অথবো, 
নশরোপত্তো বো স্বোস্থ্�র্র কোরণর্ অভশ�োগর্র স্থোন তদন্তকোরীদর্র কোছর্ 
অ্�োক্সর্স�োগ্� নো হলর্ তোরো সং�্লশষ্ট স্থোন পরশদর্�ন করতর্ সক্ষম 
হবর্ন নো এবং তোদর্রকর্ স্থোনীয় তদন্ত ফোকোল পয়র্ন্ট এর উপর নশর্ভর 
করতর্ হবর্।
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কখন প্রমোণ সংগ্রহ করতর্ হবর্ তোও তদন্তকোরীদর্র বশবর্চনো করো 
উচশত। উদোহরণস্বরূপ, তদন্তর্র প্রোথমশক পর্�ো�়র্ প্রমোণ সংগ্রহ করো 
প্র�়োজন হতর্ পোরর্, �োতর্ প্রমোণগুলো নষ্ট করো বো ধ্বংস করো নো হয়। 
উদোহরণস্বরূপ, CCTV ফুটর্জ �ো অল্প সম�়র্র জন্� বশদ্�মোন হতর্ পোরর্ 
বো নথশ/ইলর্ক্ট্রনশক প্রমোণ �ো অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ কর্তৃক 
অ্�োক্সর্স করো এবং ধ্বংস বো পরশবর্তন করো �র্তর্ পোরর্।

কোনো প্রমোণ মূল্�োয়নর্র ম্�োট্রশক্স উদ্ঘোটশত তথ্�, প্রমোণ, প্রমোণর্র 
উত্স এবং অন্�োন্� তথ্�র্র তোলশকো করর্ পুরো তদন্ত জুড়র্ বজোয় রোখো 
উচশত। সঠশকভোবর্ ব্�বহোর করো হলর্ তো সশদ্ধোন্তর্ পৌঁছোনোর জন্� 
ব্�বহৃত �ুক্তশকর্ স্পষ্টভোবর্ প্রতশষ্ঠশত করর্ এবং সর্ই �ুক্তশ সম্পর্কর্ 
অন্�দর্র জোনোয়। এটশ পরস্পর বশরোধী প্রমোণর্র ক্ষর্ত্রর্ সমোধোনর্র একটশ 
মূল্�বোন হোতশ�়োর। এটশ উপসংহোরর্র বশ�্লর্ষণর্র মোধ্�মর্ সমস্ত তথ্� 
ট্র্�োক করোর বৈধতো এবং পুনরোবৃত্তশ�োগ্�তো নশ�্চশত করতর্ তথ্� পরীক্ষো 
করোর জন্� ব্�বহৃত বশ�্লর্ষণর্র একটশ রর্কর্ডও সরবরোহ করর্ এবং তদন্ত 
প্রতশবর্দন লর্খোর সময় কোর্�কর। সোরণশ 9 প্রমোণ মূল্�োয়ন ম্�োট্রশক্সর্র 
একটশ উদোহরণ প্রদোন করর্।36

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

36 বিরোধে যৌন সহিংসতার নথিপত্র এবং তদন্তের আন্তর্জাতিক প্রোটোকল। যেখান থেকে অভিযোজিত: 
�ুক্তরোজ্�র্র পররোষ্ট্র ও কমনও�়র্লথ অফশস। (দ্বশতীয় সংস্করণ: মোর্চ 2017)। জরুরশ কর্মসূচশতর্ লশঙ্গ-ভশত্তশক 
সহশংসতোর জন্� আন্ত-সংস্থোর ন্�ূনতম মোনদণ্ড।
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অভিযোগ প্রমাণ

সাক্ষ্য দালিলিক বাস্তব ডিজিটাল

1. অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ 
তোর সোথর্ �ৌন 
ক্রশ�়োয় লশপ্ত হতর্ 
রোজশ নো হলর্ সোহো�্� 
বন্ধ করর্ দর্য়োর হুমকশ 
দশ�়র্ছর্

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ: 
“আমশ আমোর খোবোরর্র 
ভোউচোর পোও�়োর জন্� 
লোইনর্ দোঁড়শ�়র্ থোকোর 
সময় জুলোই X 202X 
সপ্তোহর্ তশনশ আমোর 
কোছর্ এসর্ছশলর্ন। 
তশনশ আমোকর্ একপো�র্ 
টর্নর্ নশ�়র্ আমোকর্ 
বলর্ছশলর্ন �র্, আমশ 
তোর সোথর্ �ৌন 
সম্পর্ক নো করলর্ 
আমশ আর কোনো 
ভোউচোর পোব নো 
মর্মর্ তশনশ নশ�্চশত 
করবর্ন।”

�োচোইকরণর্র রর্কর্ড 
এবং ছবশ বশতরণ 
নশ�্চশত করর্ �র্, টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশ এবং 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশ উভয়ই X 
জুলোই, 202X তোরশখর্ 
বশতরণ স্থলর্ ছশলর্ন

নোই টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ 
এবং অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
মধ্�কোর ক্ষুদর্ বোর্তো 
প্রদোন করর্ছর্ন। 
বোর্তোয় বলো হ�়র্ছর্:

অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ: 
“আমরো গতকোল �ো 
আলোচনো করর্ছশ 
তো কশ আপনশ ভর্বর্ 
দর্খর্ছর্ন?”

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ: 
“আমোর সোথর্ আর 
�োগো�োগ করবর্ন 
নো।”

সোক্ষী 3: “আমশটশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশকর্ 
(গোপনীয়তোর 
জন্� কোনো নোম 
ব্�বহোর করো হয়নশ) 
বশতরণ স্থলর্ কথো 
বলতর্ দর্খর্ছশ। আমশ 
ভোবলোম, কর্ন তশনশ 
অন্� কোউকর্ বোদ দশয়র্ 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ 
একপো�র্ টোনলর্ন।

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

সোরণশ 9: প্রমোণ মূল্�োয়ন ম্�োট্রশক্স
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3.2.1.1 প্রমাণ সংগ্রহে মৌলিক ধারণা

দোষী সাব্যস্তমূলক এবং নির্দোষ সাব্যস্তমূলক প্রমাণ

বস্তুনশষ্ঠ এবং স্বোধীন পর্�োদোর হশসোবর্ তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই দোষী 
সোব্�স্তমূলক এবং নশর্দোষ সোব্�স্তমূলক উভয় প্রমোণই পরীক্ষো 
করতর্ হবর্। প্রমোণ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর বশরুদ্ধর্ অভশ�োগকর্ 
সমর্থন করলর্ সর্টো দোষী সোব্�স্তমূলক প্রমোণ এবং অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর বশরুদ্ধর্ অভশ�োগকর্ সমর্থন নো করলর্ সর্টো নশর্দোষ 
সোব্�স্তমূলক প্রমোণ।

প্রত্যক্ষ এবং পরিস্থিতিগত (পরোক্ষ) প্রমাণ

প্রত্�ক্ষ প্রমোণ তদন্তর্ কোনো সত্�কর্ সরোসরশ সমর্থন করর্। 
উদোহরণস্বরূপ, সশসশটশভশ ফুটর্জ দর্খোতর্ পোরর্ �র্, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশ কোনো নশর্দশষ্ট স্থোনর্ নশর্দশষ্ট তোরশখর্ নশর্দশষ্ট সম�়র্ 
কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর সোথর্ ছশলর্ন, বো সোক্ষীর সর্ই অভশজ্ঞতো 
এতর্ অন্তর্ভুক্ত �ো সোক্ষী নশজর্ দর্খর্ছর্ন বো �ুনর্ছর্ন। প্রত্�ক্ষ প্রমোণ 
অভশ�োগ প্রমোণ বো খণ্ডন এবং অভশ�োগর্র ক্ষর্ত্রর্ উপকোরী হতর্ পোরর্, 
তবর্ তদন্তকোরীদর্র প্রত্�ক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমোণর্র সংমশ�্রণর্র উপর 
নশর্ভর করতর্ হবর্। তদন্তকোরীদর্র মনর্ রোখো উচশত �র্ প্রত্�ক্ষ প্রমোণ ভুল 
হতর্ পোরর্, তোই সংমশ�্রণ এবং বশভশন্ন ধরনর্র প্রমোণ প্র�়োজন।

পরোক্ষ, বো পরশস্থশতশগত প্রমোণ কোনো সত্�র্র অনুমোনকর্ সমর্থন 
করর্। এ ধরনর্র প্রমোণ প্রত্�ক্ষ প্রমোণকর্ সমর্থন করতর্ বো কোনো 
সত্�কর্ সমর্থন করতর্ সহোয়ক হতর্ পোরর্ এবং নশর্দোষ সোব্�স্তমূলক বো 
দোষী সোব্�স্তমূলক হতর্ পোরর্। উদোহরণস্বরূপ, তদন্তকোরীরো কোনো 
গোড়শর লগ �শটর্র সন্ধোন পর্তর্ পোরর্ন, �ো বলর্ �র্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশ অভশ�োগর্র তোরশখ এবং সম�়র্ কোনো ভশন্ন গ্রোমর্ ছশলর্ন (এটশ 
নশর্দোষ সোব্�স্তমূলক হবর্)। কর্বল এই প্রমোণ অভশ�োগকর্ খণ্ডন নো 
করলর্ও এটশ এই সত্�র্র অনুমোনকর্ সমর্থন করর্ �র্, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশ ভশন্ন স্থোনর্ ছশলর্ন। পরশস্থশতশগত প্রমোণর্র আরর্কটশ উদোহরণ 
হলো �খন কোনো সোক্ষী বলর্ন �র্ তশনশ ঘটনোর তোরশখর্ এলোকোয় 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ দর্খর্ছর্ন (এটশ দোষী সোব্�স্তমূলক 
হবর্)। আবোর, কর্বল এটশ কোনো সত্�র্র প্রত্�ক্ষ প্রমোণ নয়, তবর্ এটশ 
অভশ�োগকর্ সমর্থনকোরী সত্�র্র অনুমোনকর্ সমর্থন করর্।

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ
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হেফাজত ক্রম এবং প্রমাণ লগ

‘হর্ফোজত ক্রম’ প্রমোণ রর্কর্ডশং এবং ট্র্�োক করোর একটশ গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষর্প, কোরণ এটশ হোত বদল করর্ বো মূল মোলশকর্র কোছ থর্কর্ তদন্ত দলর্র 
কোছর্ স্থোনোন্তরশত হয়। হর্ফোজত ক্রমর্র রর্কর্ডর্ অব�্�ই মডর্লর্র ধরন 
এবং রঙ, নথশ নম্বর এবং ক্রমশক নম্বরর্র মতো মূল �নোক্তকোরী কোরণসমূহ 
ব্�বহোর করর্ আইটর্মর্র একটশ বশস্তৃত এবং স্পষ্ট বশবরণ অন্তর্ভুক্ত থোকতর্ 
হবর্। রর্কর্ডর্ আইটর্ম �র্ ব্�ক্তশর কোছ থর্কর্ গ্রহণ করো হয়, �শনশ আইটর্ম 
গ্রহণ করর্ন (উভয় পক্ষর্র স্বোক্ষরসহ), এটশ প্রোপ্তশর তোরশখ এবং তদন্তর্র 
কর্স/মোমলো নম্বর অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্। প্রতশবোর আইটর্ম কোনো 
নতুন ব্�ক্তশর কোছর্ হস্তোন্তর করোর সময় তো রর্কর্ডর্ অন্তর্ভুক্ত করো 
উচশত। ইনভর্ন্টরশ রসশদর্র একটশ কপশ তদন্ত ফোইলর্ রোখতর্ হবর্ এবং অন্�টশ 
�র্ অফশসর্ প্রমোণ পোও�়ো গর্ছর্ সর্খোনর্ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ দশতর্ হবর্। চশত্র 
3-এ তদন্তর্র জন্� হর্ফোজত ক্রম ফরম এবং রর্কর্ডর্র উদোহরণ প্রদোন করো 
হয়র্ছর্।

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

https://www.chsalliance.org/


66 www.chsalliance.org

SEAH তদন্ত গাইড

বশভোগ �ুরুবশষয়বস্তু

UNHCR এবং ও�়োর্ল্ড ভশ�ন ইন্টোরন্�ো�নোল টর্মপ্লর্ট থর্কর্ অভশ�োজশত।

আইটেমের বিবরণ (মডর্ল, সশরশ�়োল নম্বর, ধরন এবং নথশর নোম)

যার কাছ থেকে প্রাপ্ত: (নোম, পদবশ, অফশস, স্থোন)

তদন্তকারীর মুদ্রিত নাম: তদন্তকারীর স্বাক্ষর: যে তারিখে প্রাপ্ত:

কেস/মামলা নম্বর:

আইটর্ম (গুলো) এর অস্থো�়ী ব্�বস্থোপনো: (�র্খোনর্ সংরক্ষশত)

�শনশ প্রকো� করর্ছর্ন: (মুদ্রশত নোম এবং 
স্বোক্ষর)

�োর কোছর্ প্রকো� করর্ছর্ন: (মুদ্রশত নোম এবং 
স্বোক্ষর)

তোরশখ:

আইটর্ম (গুলো) এর অস্থো�়ী ব্�বস্থোপনো: (�র্খোনর্ সংরক্ষশত)

�শনশ প্রকো� করর্ছর্ন: (মুদ্রশত নোম এবং 
স্বোক্ষর)

�োর কোছর্ প্রকো� করর্ছর্ন: (মুদ্রশত নোম এবং 
স্বোক্ষর)

তোরশখ:

আইটর্ম (গুলো) এর অস্থো�়ী ব্�বস্থোপনো: (�র্খোনর্ সংরক্ষশত)

�শনশ প্রকো� করর্ছর্ন: (মুদ্রশত নোম এবং 
স্বোক্ষর)

�োর কোছর্ প্রকো� করর্ছর্ন: (মুদ্রশত নোম এবং 
স্বোক্ষর)

তোরশখ:37

চশত্র 3: হর্ফোজত ক্রমর্র টর্মপ্লর্ট

https://www.chsalliance.org/


67 www.chsalliance.org

SEAH তদন্ত গাইড

বশভোগ �ুরুবশষয়বস্তু

তদন্তকোরীদর্র প্রমোণ নথশভুক্ত করো উচশত এবং একটশ সোমগ্রশক প্রমোণ 
লগ রোখো উচশত �োতর্ প্রতশটশ প্রমোণর্র বশবরণ এবং কর্স/মোমলোর সোথর্ এর 
প্রোসঙ্গশকতো, এর বর্তমোন অবস্থোন ইত্�োদশ অন্তর্ভুক্ত থোকর্। প্রমোণ 
লগ (উদোহরণস্বরূপ চশত্র 4 দর্খুন) প্রমোণ মূল্�োয়ন ম্�োট্রশক্স থর্কর্ ভশন্ন, 
�র্খোনর্ প্রমোণ লগ হলো প্রোপ্ত সমস্ত প্রমোণ কখন, কোথোয় এবং কোর 
কোছ থর্কর্ প্রোপ্ত সর্সবর্র রর্কর্ড। প্রমোণ মূল্�োয়ন ম্�োট্রশক্সর্ প্রমোণর্র 
বশ�দ বশবরণ এবং তদন্তর্ সর্ প্রমোণর্র গুরুত্ব ও প্রমোণ থর্কর্ কী ফলোআপ 
পোওয়ো �োয় তো উল্লর্খ করো হয়।

প্রমাণ লগ

সংগ্রহর্র তোরশখ প্রমোণ 
সংগ্রহকোরী 
ব্�ক্তশর নোম

প্রমোণ লগ-এ 
অন্তর্ভুক্তকোরী 
ব্�ক্তশর নোম

প্রমোণর্র 
বশবরণ

মন্তব্� 
(প্রমোণ 
কোথোয় এবং 
কোর কোছ থর্কর্ 
পোও�়ো গর্ছর্ )

প্রমোণর্র 
আইডশ নম্বর

স্বোক্ষরকোরী 
(স্বোক্ষর 
আব�্�ক)

স্বোক্ষর করোর 
তোরশখ

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

চিত্র 4: প্রমোণ লগ এর টর্মপ্লর্ট
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3.2.1.2 প্রমাণের ধরন

দোলশলশক প্রমোণ: দোলশলশক প্রমোণ হলো অভশ�োগর্র সোথর্ সং�্লশষ্ট 
�র্কোনো তথ্�, �ো বোস্তব আকোরর্ (ইলর্ক্ট্রনশক বো হোর্ড কপশ)38 রর্কর্ড 
করো হয়। এ ধরনর্র প্রমোণর্র উদোহরণর্র মধ্�র্ র�়র্ছর্ ফোইল, নথশ, ইমর্ইল, 
ছবশ, রসশদ এবং ফোন বোর্তো।

ডিজিটাল প্রমাণ বিকৃত করার ঝুঁকি হ্রাস করা

ডশজশটোল প্রমোণ বশকৃত করোর ঝুঁকশ হ্রোস করতর্ তদন্তকোরীদর্রকর্ 
অব�্�ই �ত দ্রুত সম্ভব তদন্তর্ ডশজশটোল প্রমোণ সুরক্ষশত করতর্ হবর্। 
ডশজশটোল প্রমোণ সংগ্রহ করোর সময় বশকৃতশ প্রতশরোধর্র ক্ষর্ত্রর্ 
সর্বোত্তম প্রক্রশয়োর মধ্�র্ র�়র্ছর্:

• অভশ�োগর্র বশষ�়র্র কম্পশউটোর, কর্মস্থলর্র মোবোইল 
ফোন, কর্মস্থলর্র ট্�োবলর্ট এবং অভশ�োগর্র বশষ�়র্র 
অ্�োক্সর্স ছশল সংস্থোর এমন অন্� কোনো সরঞ্জোম 
সুরক্ষশত করো;

• অভশ�োগর্র বশষ�়র্র কম্পশউটোর হোর্ড ড্রোইভর্র ব্�োক আপ 
নর্ও�়ো;

• ইউএসবশ এবং বহশস্থ হোর্ড ড্রোইভসহ (এতর্ সীমোবদ্ধ নয়) 
ব্�বহৃত �র্কোনো স্টোরর্জ ডশভোইস সংগ্রহ করো;

• সমস্ত কোজ-সম্পর্কশত সফ্টও�়্�োর, ক্লোউড সর্বো এবং 
প্ল্�োটফর্মর্র জন্� ব্�বহোরকোরীর নোম এবং পোসও�়োর্ড 
সংগ্রহ করো;

• সম্ভব হলর্ মোবোইল ফোন এবং তোৎক্ষণশক বোর্তো 
রর্কর্ডর্র কপশ সংগ্রহ করো।

এটো মনর্ রোখো গুরুত্বপূর্ণ �র্ তদন্তর্র প্রকৃতশ প্র�োসনশক ধরনর্র, 
দোষী সোব্�স্তমূলক নয়, তোই তদন্তকোরীদর্র ব্�ক্তশগত কম্পশউটোর 
এবং মোবোইল ফোনর্র মতো ব্�ক্তশগত আইটর্মর্ অ্�োক্সর্স নোও 
থোকতর্ পোরর্।

ডশজশটোল প্রমোণ পর্�োলোচনো করোর সময় তদন্তকোরীদর্র পদ্ধতশগত 
প্রক্রশ�়ো নশ�্চশত করো এবং তথ্�র্ অ্�োক্সর্স করোর তোরশখ ও সময়, 
ফোইলর্র নোম এবং পোথওয়র্ নথশভুক্ত করো উচশত। ডশজশটোল প্রমোণর্ 
অ্�োক্সর্স করোর সময় তদন্ত দলর্র দুই সদস্�র্র উপস্থশত থোকোও 
সবচর্য়র্ ভোলো।

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

38 ICVA নশরোপদ নশর্দর্�শকো।
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ফাইল ও 
আর্কাইভ ছবি ও ভিডিও ফরম ও রেকর্ড

চিঠি ও নোট লগ ও রোস্টার

চশত্র 5: দোলশলশক প্রমোণর্র উদোহরণ

দোলশলশক প্রমোণর্র পরশস্থশতশগত হওয়োর প্রবণতো থোকর্, তবর্ তো তদন্তর্ 
অন্�োন্� প্রমোণকর্ সমর্থন প্রদোনর্ এবং তদন্তকোরীদর্রকর্ মূল পটভূমশর 
তথ্� প্রদোনর্ গুরুত্বপূর্ণ ভূমশকো পোলন করতর্ পোরর্। সম্ভব হলর্ সং�্লশষ্ট 
স্থোনর্ই দোলশলশক প্রমোণ পর্�োলোচনো করো উচশত। সং�্লশষ্ট স্থোনর্ 
পর্�োলোচনো করো সম্ভব নো হলর্ তদন্তকোরীরো সর্ স্থোন থর্কর্ নথশ সরশ�়র্ 
ফর্লতর্ পোরর্ন, অথবো ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র উচশত নথশ গ্রহণ, 
অনুলশপশ তৈরশ এবং তদন্তকোরীদর্র কোছর্ প্রর্রণর্র জন্� কোনো বশ�্বস্ত 
কর্মী সদস্� নশ�়োগ করো। কোনো নথশ মূল স্থোন থর্কর্ সরোনো হলর্ 
একটশ হর্ফোজত ক্রম রর্কর্ড করো আব�্�ক।

ডিজিটাল প্রমাণ: এ ধরনর্র প্রমোণর্র মধ্�র্ ইমর্ইল, হোর্ড-ড্রোইভ ডর্টো, 
লর্নদর্ন, ক্লোউড-ভশত্তশক নথশ এবং স্টোরর্জ, জশপশএস, সফ্টও�়্�োর 
প্রোগ্রোমর্ সংরক্ষশত তথ্�, ইন্টোরনর্ট ব্রোউজোরর্র ইতশহোস, ডশজশটোল 
ভশডশও এবং অডশও ফোইল, সো�্�োল মশডশ�়ো, তোত্ক্ষণশক বোর্তো এবং কশ-
কোর্ড এর মতো ইলর্কট্রনশক ট্র্�োকোর থোকতর্ পোরর্।39

ভৌত প্রমাণ: ভৌত প্রমোণর্র মধ্�র্ �র্কোনো পণ্�, সরঞ্জোম, 
বস্তু এবং স্থোপনো অন্তর্ভুক্ত থোকর্। ভৌত প্রমোণ সংগ্রহ করোর সময় 
তদন্তকোরীদর্রকর্ তদন্ত �ুরু করোর পরর্ অব�্�ই �ত দ্রুত সম্ভব প্রমোণ 
নথশভুক্ত করতর্ হবর্, �র্মন, ছবশ তোলো বো প্রমোণর্র ফটোকপশ করো এবং 
বশবরণ, স্থোন, অবস্থো এবং অন্� কোনো প্রোসঙ্গশক তথ্� একটশ ‘নোট 
টু ফোইল’-এ (চশত্র 6-এর অনুরূপ) রর্কর্ড করো)।40

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

39 জোতশসংঘর্র অভ্�ন্তরীণ তদোরকশ সর্বোর অফশস। (2015)। তদন্ত ম্�োনুয়োল।

40 মোনবশক জবোবদশহশতোর অং�ীদোরশত্ব। (2008)। পূর্বর্ উল্লর্খ করো হয়র্ছর্।
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3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

41 একই সূত্র।

কেস/মামলা নং: তারিখ

নোট এর কারণ

তদন্তকারী(গণ)

জড়িত ব্যক্তি,

পদবি এবং সংস্থা

যোগাযোগের তথ্য

অবস্থান

চশত্র 6: ফোইল টর্মপ্লর্ট এর নোট

মেডিকেল প্রমাণ: প্র�োসনশক তদন্তর্র জন্� তদন্তকোরীদর্র খুব কম 
ক্ষর্ত্রর্ই মর্ডশকর্ল প্রমোণ সংগ্রহ করতর্ হয়। মর্ডশকর্ল প্রমোণর্র 
প্র�়োজন হলর্ (এবং এই প্রমোণ সংগ্রহর্র আগর্) তদন্তকোরীদর্র 
অব�্�ই প্র�োসনশক তদন্তর্র জন্� তো করোর বৈধতো পরীক্ষো করতর্ হবর্। 
প্রোরম্ভশক �োগো�োগ ব্�ক্তশর পক্ষর্ কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
সোথর্ দর্খো করোর সময় প্রথম নশপীড়নর্র স্পষ্ট �োরীরশক লক্ষণ লক্ষ্� 
করোর ঘটনো সোধোরণত বর্�শ ঘটর্ থোকর্। কোনো মর্ডশকর্ল প্রমোণ ফোইলর্ 
বশস্তোরশতভোবর্ রর্কর্ড করো উচশত। মর্ডশকর্ল প্রমোণ কর্স/মোমলোর সোথর্ 
প্রোসঙ্গশক হলর্ এবং টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ চশকশৎসোর জন্� আবর্দন করলর্ 
চশকশৎসো কর্মীদর্র সোথর্ কথো বলোর আগর্ তদন্তকোরীদর্র টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
কোছ থর্কর্ অনুমতশ নর্ও�়ো উচশত।41
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3.2.2 সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন পরিচালনা

সুরক্ষো এবং নশরোপত্তো ঝুঁকশ মূল্�োয়ন এবং প্র�মনর্র পর তদন্তকোরীরো 
সম্ভব হলর্ �র্খোনর্ কথশত ঘটনো ঘটর্ছর্ সর্ স্থোন পরশদর্�ন করোর কথো 
বশবর্চনো করতর্ পোরর্ন। সং�্লশষ্ট স্থোন পরশদর্�ন তদন্তকোরীদর্রকর্ 
মূল্�বোন পটভূমশর তথ্� প্রদোন করতর্ পোরর্ এবং সর্ স্থোনর্ কথশত ঘটনো ঘটো 
সম্ভব কশনো এবং অভশ�োগর্র তথ্� সর্ স্থোনর্ সম্ভব কশনো তো প্রতশষ্ঠশত 
করতর্ সহোয়তো করতর্ পোরর্। তদন্তকোরীরো সং�্লশষ্ট স্থোন পরশদর্�ন করোর 
সময় প্রমোণ সংগ্রহ এবং সোক্ষোৎকোরও গ্রহণ করতর্ পোরর্ন, তবর্ প্রথমর্ 
সর্টো করোর ক্ষমতো তোদর্র আছর্ কশনো নশ�্চশত হওয়োর জন্� তোদর্র কর্মপরশধশ 
(টোর্মস অফ রর্ফোরর্ন্স) পরীক্ষো করো উচশত।42

তদন্তকোরীদর্রকর্ সহ-তদন্তকোরীর সোথর্ তদন্ত পরশকল্পনোয় সং�্লশষ্ট 
প্রতশটশ স্থোন পরশদর্�নর্র তোরশখ এবং সময় অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্। 
পরশদর্�ন করোর পরর্ কর্ উপস্থশত ছশলর্ন, তোরো স্থোনটশকর্ কোন অবস্থোয় 
পর্�়র্ছশলর্ন, তোরো সর্খোনর্ কোন বস্তু (�দশ থোকর্) জড়ো করর্ছশলর্ন এবং 
পরশদর্�নর্র তোরশখ এবং সময় রর্কর্ড করোর জন্� তোদর্রকর্ একটশ নোট 
লশখতর্ হবর্। সম্ভব হলর্ তোদর্র উচশত সং�্লশষ্ট স্থোন বো প্রোসঙ্গশক বস্তুর 
ছবশ সং�ুক্ত করো।43

স্থোন পরশদর্�ন পরশচোলনো করোর সময় বশবর্চ্� কশছু প্র�্নর্ �ো অন্তর্ভুক্ত 
থোকতর্ পোরর্:

• এটো কশ অভশ�োগর্র পরশস্থশতশর সোথর্ খোপ খোয়?
• অন্�দর্র জন্� পরশবর্� নশরোপদ করোর বশষয়টশ বশবর্চনোয় আছর্ কশ?
• কথশত ঘটনো কশ সর্খোনর্ ঘটতর্ পোরর্?
• অভশ�োগকোরীর বক্তব্� কশ প্রমোণ ও পর্�বর্ক্ষণ অনু�ো�়ী অর্থ 

বহন করর্?

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ

43 মশথষ্ক্রশ�়ো। (2012)। তদন্ত কর্ম�োলোর ব্�বস্থোপনো: অং�গ্রহণকোরীর ম্�োনু�়োল।

42 মোনবশক জবোবদশহশতোর অং�ীদোরশত্ব। (2008)। পূর্বর্ উল্লর্খ করো হ�়র্ছর্। 
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3.2.3 সাক্ষাৎকার

সোক্ষোৎকোর SEAH তদন্তর্ গুরুত্বপূর্ণ ভূমশকো পোলন করর্ এবং অব�্�ই তো 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ ব্�বহোর করর্ পদ্ধতশগতভোবর্ পরশচোলশত 
হতর্ হবর্। এটো গুরুত্বপূর্ণ �র্ অভশ�োগ পোও�়োর পর প্রমোণ সংরক্ষণর্র 
জন্� তদন্তকোরীরো �ত দ্রুত সম্ভব সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোর নর্বর্ন, কোরণ 
স্মৃতশ ম্লোন হতর্ বো বোহ্�শক কোরণ দ্বোরো প্রভোবশত হতর্ পোরর্।

অনুবোদককর্ বো কোনো সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশকর্ অনুরোধ করো হলর্ 
সোক্ষোৎকোরর্র আগর্ তোদর্রকর্ গোপনীয়তোর �পথ (উদোহরণস্বরূপ টুলকশট 
দর্খুন) স্বোক্ষর করতর্ হবর্।

তদন্ত পরশকল্পনো পর্�োয়র্ প্রত্�র্ক সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর জন্� 
সোক্ষোৎকোরর্র পরশকল্পনো তৈরশ করো হবর্ এবং প্রত্�র্ক সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর কোছ থর্কর্ প্রোপ্ত প্রমোণর্র বশ�দ বশবরণ এবং সর্সব 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী কর্তৃক উল্লশখশত অন্�োন্� সোক্ষীর সোথর্ 
কোনো মশথষ্ক্রশয়োর নশ�্চশতকরণ অন্তর্ভুক্ত করো হবর্।

এটোও গুরুত্বপূর্ণ �র্, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী তোরশখ, সময়, সোক্ষোৎকোর 
পরশচোলনো করোর কোরণ, তোদর্র অধশকোর সম্পর্কর্ তথ্� এবং অবহশত সম্মতশর 
মতো সোক্ষোৎকোরর্র বশষ�়র্ গুরুত্বপূর্ণ তথ্�সহ আনুষ্ঠোনশক বশজ্ঞপ্তশ 
পোবর্ন। ডশজশটোল প্রক্রশয়োয় বশতরণর্র পরশস্থশতশ সৃষ্টশ নো হলর্ বশজ্ঞপ্তশ 
হোর্ড কপশ হশসোবর্ বশতরণ করো উচশত৷ সোক্ষী বশজ্ঞপ্তশর একটশ উদোহরণ 
টুলকশট-এ রয়র্ছর্।

3.2 প্রমাণ সংগ্রহ
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4.1 তদন্ত পরশকল্পনো হোলনোগোদ করো
4.2 সোক্ষোৎকোরর্র জন্� প্রস্তুতশ

তদন্ত পরশকল্পনো 
হোলনোগোদ করো
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4.1 তদন্ত 
পরিকল্পনা 
হালনাগাদ করা

তদন্ত পরশকল্পনো স্থবশর নথশপত্র নয়। এর উদ্দর্�্� হলো তদন্ত 
দলর্র জন্� বোস্তব নশর্দর্�নো প্রদোন করো। নতুন তথ্� এবং প্রমোণ 
আবশর্ভূত হও�়োর সোথর্ সোথর্ তদন্ত পরশকল্পনো সমন্বয় করো প্রয়োজন। 
তদন্তকোরীরো সোক্ষোৎকোরর্র সময় নতুন সোক্ষী �নোক্ত করতর্ পোরর্ এবং 
প্রতশটশ সোক্ষোৎকোরর্র পরর্ তদন্ত পরশকল্পনো হোলনোগোদ করো ভোলো। 
তদন্ত পরশকল্পনো কখন হোলনোগোদ করো উচশত তোর আরর্কটশ উদোহরণ হলো 
অতশরশক্ত প্রমোণ উন্মোচশত হওয়োর সময়। সং�োধশত পরশকল্পনোয় 
তদন্তকোরীদর্র এই প্রমোণ সংগ্রহ এবং বশ�্লর্ষণ করোর জন্� প্র�়োজনীয় 
সময় এবং উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করো উচশত।

তদন্ত পরশকল্পনো সং�োধন বো পরশবর্তশত হওয়োর সময় সম্ভব হলর্ 
ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরর্র হোলনোগোদকৃত পরশকল্পনো অনুমোদন করো 
উচশত। এছোড়ো, তদন্তকোরীদর্র নথশ সংস্করণর্ নশয়ন্ত্রণ বজোয় রোখোর লক্ষ্�র্ 
তোরশখসহ ফোইলর্র প্রমশত নোমকরণর্র রীতশ অনুসরণ করো উচশত।

ঝুঁকশ মূল্�োয়নও নশয়মশত হোলনোগোদ করতর্ হবর্ এবং কোনো পরশবর্তন 
ঘটলর্ বো নতুন তথ্� উদঘোটশত হলর্ তো সং�োধন করতর্ হবর্।

https://www.chsalliance.org/


75 www.chsalliance.org

SEAH তদন্ত গাইড

বশভোগ �ুরুবশষয়বস্তু

সোক্ষোৎকোর SEAH তদন্তর্র জন্� গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্� সোক্ষোৎকোর 
পরশকল্পনো আকোরর্ সোক্ষোৎকোরর্র প্র�্নমোলোর খসড়ো তৈরশসহ 
চশন্তোপ্রসূত প্রস্তুতশর প্র�়োজন হয়৷ সোক্ষোৎকোরর্র কোর্�কোরশতো এবং 
দক্ষতো বোড়োতর্ এবং �তটো সম্ভব তথ্� পর্তর্ তদন্তকোরীদর্রকর্ অব�্�ই 
পর্�োপ্ত আগর্ থর্কর্ই প্র�্নমোলো প্রস্তুত করতর্ হবর্ এবং সোক্ষোৎকোরর্র 
ফরম্�োট সম্পর্কর্ তোর দৃঢ় ধোরণো থোকতর্ হবর্। এই নশর্দর্�নোয় PEACE 
সোক্ষোৎকোরর্র মডর্ল সুপোরশ� করো হ�়র্ছর্ এবং অনুচ্ছর্দ 5.3-এ সর্ সম্পর্কর্ 
আরো আলোচনো করো হ�়র্ছর্।

তদন্তকোরীরো সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র জন্� প্রস্তুত হও�়োর ক্ষর্ত্রর্ 
গুরুত্বপূর্ণ মূল বশষয়গুলোর মধ্�র্ র�়র্ছর্:

 মোনসশক আঘোত/আতঙ্ক ফশরর্ আসোর ঝুঁকশ কমোতর্ তদন্তকোরীদর্র 
সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র সংখ্�ো সীমশত করো উচশত। এটোই 
এই ঝুঁকশ কমোনোর জন্� প্রস্তুতশর একটশ মূল কোরণ হ�়র্ দোঁড়োয়। 
তদন্তকোরীদর্র প্রস্তুতশ সত্ত্বর্ও একোধশক সোক্ষোৎকোর এড়োনো 
�োবর্ নো এমন উদোহরণ থোকবর্। বয়স, প্রতশবন্ধশত্ব, মোনসশক 
আঘোতর্র মোত্রো, জ্ঞোনীয় বশকো� ও ভোষো, এবং অনুবোদকর্র সম্ভোব্� 
প্র�়োজনীয়তো সবই সোক্ষোৎকোরর্র দৈর্ঘ্� এবং গতশর ক্ষর্ত্রর্ 
ভূমশকো পোলন করর্। সবসময় সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর গতশতর্ �র্তর্ 
হবর্।

 তদন্তকোরীদর্রকর্ সোক্ষীর স্বোচ্ছন্দ্� এবং ক্ষমতোর সোথর্ সোক্ষোৎকোর 
সম্পন্ন করোর ইচ্ছোর ভোরসোম্� বজোয় রোখতর্ এবং সর্ অনু�ো�়ী 
প্রস্তুতশ নশতর্ হবর্। উদোহরণস্বরূপ, তদন্তকোরীরো কোনো 
�শ�ুর সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র জন্� প্রস্তুতশ নশলর্ তোদর্রকর্ �শ�ুর 
মনো�োগর্র পরশধশ ও সীমোবদ্ধতো এবং বোবোমো বো অভশভোবকর্র 
উপস্থশত থোকোর প্র�়োজনীয়তোর কথো মোথোয় রর্খর্ সর্ অনু�ো�়ী 
বশন্�োস এবং প্র�্নমোলো সমন্বয় করতর্ হবর্।

 কর্বল বশ�র্ষজ্ঞদর্র দ্বোরো অল্পবয়সী �শ�ুদর্র সোক্ষোৎকোর নর্ও�়ো 
উচশত।

4.2 সাক্ষাৎকারের 
জন্য প্রস্তুতি
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5.1 মোনসশক আঘোতর্ আক্রোন্ত ব্�ক্তশদর্র সোথর্ সোক্ষোৎকোর
5.2 সোক্ষোৎকোরর্ ভূমশকো এবং দো�়শত্ব
5.3 তদন্তোধীন সোক্ষোৎকোরর্র PEACE মডর্ল
5.4 প্র�্নর্র ধরন এবং ক্রম
5.5 সোক্ষোৎকোর রর্কর্ডভুক্ত করো
5.6 অনুবোদক এবং সোক্ষোৎকোরর্ সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশবর্গ
5.7 উল্লর্খ�োগ্� দুর্বলতো সম্পন্ন ব্�ক্তশদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণ
5.8 অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোক্ষোৎকোর
5.9 কর্মপ্রক্রশয়োয় সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো

সোক্ষোৎকোর 
পরশচোলনো
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5 সাক্ষাৎকার 
পরিচালনা

সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো করো তদন্তর্র একটশ গুরুত্বপূর্ণ উপোদোন, �ো 
তদন্তকোরীদর্রকর্ এসব প্রোথমশক অনুসন্ধোনমূলক প্র�্নর্র উত্তর পর্তর্ 
সহোয়তো করর্: ‘কর্?’ ‘কী?’ ‘কখন?’ ‘কোথোয়?’ ‘কশভোবর্?’ এবং ‘কর্ন?’। 
তবর্, অন্�োন্� স্বতন্ত্র মৌখশক বো দোলশলশক প্রমোণর্র (নশ�্চোয়ক প্রমোণ) 
মোধ্�মর্ সোক্ষোৎকোরর্ �ো পোও�়ো �োয় তো সমর্থন করোর জন্� প্রচর্ষ্টো 
নশয়োগ করো আব�্�ক।

আরো শুনুন, কম কথা বলুন: প্রোয়�ই তদন্তকোরীরো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, 
ফোঁসকোরী, সোক্ষী এবং অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ (সম্মশলশতভোবর্ 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী) ঘটনোর বশবরণ জশজ্ঞোসো করোর মধ্� দশয়র্ 
সোক্ষোৎকোর �ুরু করর্, কশন্তু তোরপরর্ বোধো দর্য় এবং নশজর্রো বর্�শরভোগ 
কথো বলর্ �র্ষ করর্। সুতরোং, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্রকর্ তোদর্র স্মৃতশ 
অনুসন্ধোন করতর্ এবং তোদর্র সোক্ষোৎকোরর্র পূর্ণ বশবরণ দশতর্ উত্সোহশত করো 
হয় নো, ফলর্ কম তথ্� পোও�়ো �োয়।44

এই অনুচ্ছর্দর্ আমরো ‘সোক্ষী’ এর কথো উল্লর্খ করশ। সোক্ষীদর্র মধ্�র্ টশকর্ 
থোকো ব্�ক্তশ, রশপোর্টকোরী এবং অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ সম্পর্কশত 
সোক্ষ্� প্রদোনকোরী অন্�োন্� ব্�ক্তশ রয়র্ছর্। সোক্ষোৎকোরর্র আগর্ 
তদন্তকোরীদর্র সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনো প্রণয়ন এবং খসড়ো প্র�্ন তৈরশ করো 
উচশত। প্রস্তুতশ গুরুত্বপূর্ণ হলর্ও কশছু অতশরশক্ত বশবর্চ্� বশষয় র�়র্ছর্, �ো 
তদন্তকোরীদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র ক্ষর্ত্রর্ অব�্�ই মনর্ রোখতর্ হবর্।

 সোক্ষোৎকোরর্র সময় সোক্ষীরো বশভশন্ন আবর্গ দর্খোতর্ পোরর্ন। এটশ 
তোদর্র সোক্ষ্�র্র বশ�্বোস�োগ্�তোর ইঙ্গশত এমনটশ বলো �োবর্ নো, বরং 
তো বশষয় বো মোনসশক আঘোত নশ�়র্ আলোচনো করোর সময় তোরো কর্মন 
অনুভব করর্ সর্টোসহ বশভশন্ন কোরণর্ হতর্ পোরর্। ভয়, বশব্রত অবস্থো, 
লজ্জো, স্নোয়বশক দৌর্বল্�, রোগ এবং এমনকশ উত্তর্জনোসহ বশভশন্ন 
আবর্গ থোকো সম্ভব, এবং তদন্তকোরীদর্র এসব আবর্গ চশনতর্ এবং সর্ 
অনু�ো�়ী পদ্ধতশ সমন্বয় করোর জন্� মোনসশক বুদ্ধশমত্তো থোকো উচশত।45

44 কোর্সন, ই মশলনর্, ই, পর্কস, ই। (2007)। ফৌজদোরশ বশচোরর্ মনোবশজ্ঞোন প্র�়োগ। জন উইলশ অ্�োন্ড সন্স।

45 �ৌন �োষণ এবং নশপীড়ন থর্কর্ সুরক্ষো সম্পর্কশত আন্ত-সংস্থো স্থো�়ী কমশটশর টোস্ক ফোর্স। (2004)। মডর্ল 
অভশ�োগ এবং �ৌন নশপীড়ন ও �ৌন �োষণ সম্পর্কশত তদন্ত পদ্ধতশ।
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 প্রতশ�োধর্র ভয় সোক্ষীর সোক্ষ্�কর্ প্রভোবশত করতর্ পোরর্। সোক্ষী 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ বো অন্�দর্র পক্ষ থর্কর্ প্রতশ�োধ 
গ্রহণর্র বশষয়র্ ভয় পোন কশনো সর্ সম্পর্কর্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র 
সংবর্দন�ীলভোবর্ তদন্ত করো উচশত। সোক্ষী প্রতশ�োধ গ্রহণর্র 
বশষয়র্ ভীত মর্মর্ উল্লর্খ করলর্ তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই প্রক্রশ�়ো 
এবং গোপনীয়তো সম্পর্কর্ স্পষ্ট ব্�োখ্�ো প্রদোন করোর মতো 
সুরক্ষোমূলক ব্�বস্থো নশ�্চশত করতর্ সহোয়তো করতর্ হবর্। 
তদন্তকোরীদর্র সবসময় গোপনীয়তোর সীমোবদ্ধতো সম্পর্কর্ সচর্তন 
হও�়ো উচশত। এমন দৃষ্টোন্ত থোকতর্ পোরর্ �র্ ক্ষর্ত্রর্ কর্স/মোমলো 
আইন প্র�়োগকোরী সংস্থোর কোছর্ পোঠোনো হয়, বো অন্�োন্� 
পরশস্থশতশতর্ তথ্� প্রকো�র্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্। �তটো সম্ভব 
গোপনীয়তো নশ�্চশত করোর সময় তদন্তকোরীদর্রকর্ অব�্�ই এসব 
সীমোবদ্ধতো সম্পর্কর্ স্বচ্ছ হতর্ হবর্।

 সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীরো কর্তৃপক্ষর্র পরশসংখ্�োন হৃদয়ঙ্গম করতর্ 
পোরর্ন, �ো কশছু সোক্ষীর সোথর্ মশথস্ক্রশ�়োয় চ্�োলর্ঞ্জ হয়র্ দর্খো দশতর্ 
পোরর্। উদোহরণস্বরূপ, ক্ষমতোধরর্র প্রভোবর্র প্রতশ সংবর্দন�ীল 
সোক্ষীরো তোদর্র নশজর্দর্র বশবরণর্র পরশবর্তর্ এমন কশছু প্রদোন করোর 
চর্ষ্টো করতর্ পোরর্ �ো তদন্তকোরী �ুনতর্ চোন বলর্ তোরো মনর্ করর্। 
একইভোবর্, কর্তৃপক্ষর্র মনোভোব হৃদয়ঙ্গমকোরী সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীরো সোক্ষীদর্র বশবরণর্র ভুল ব্�োখ্�ো করর্, ভুল হওয়ো 
সত্ত্বর্ও সোক্ষী তোদর্র সোথর্ একমত হতর্ পোরর্।

 আইনশ পরশবর্�ও সোক্ষোৎকোর এবং সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র 
অং�গ্রহণর্র ইচ্ছোকর্ প্রভোবশত করতর্ পোরর্। কশছু প্রর্ক্ষোপটর্ 
GBV এবং SEAH আইন টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র সক্ষমতো বো তদন্তর্ 
জড়শত হও�়োর ইচ্ছোয় বোধো হতর্ পোরর্। এটশ প্রতশষ্ঠোন সং�্লশষ্ট 
অবশ�্বোস (দুর্নীতশ, পুলশ� বো আদোলতর্র প্রতশ আস্থো নো থোকো), 
আইনশ অভশভোবকত্বর্র বোধো এবং স্থোনীয় আইন ও প্রবশধোন 
অনুধোবনর্র অভোব হতর্ পোরর্।46 SEAH তদন্ত প্র�োসনশক হলর্ও 
টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো আইনশ পরশবর্� সম্পর্কর্ তোদর্র উপলব্ধশর (এবং 
দৃষ্টশকোণ) কোরণর্ জড়শত নো হও�়োর বশষয়টশ বর্ছর্ নশতর্ পোরর্।

5 সাক্ষাৎকার 
পরিচালনা

46 UNFPA। (2019)। জরুরশ কর্মসূচশতর্ লশঙ্গ-ভশত্তশক সহশংসতোর জন্� আন্ত-সংস্থোর ন্�ূনতম মোনদণ্ড।
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 এমন সোমোজশক বো সোংস্কৃতশক দশক থোকতর্ পোরর্ �ো সোক্ষীদর্র তোদর্র 
অভশজ্ঞতো এবং দৃষ্টশভঙ্গশ স্পষ্টভোবর্ প্রকো� করোর সক্ষমতোকর্ 
প্রভোবশত করর্। তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই সোংস্কৃতশক সূক্ষ্ম বশষয় 
বশবর্চনোয় নশতর্ হবর্, �র্মন নশর্দশষ্ট �ব্দ উচ্চোরণর্ স্বোচ্ছন্দ্�র্র 
স্তর, বো ক্ষমতোর প্রভোব �ো সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র আচরণ 
এবং প্রতশক্রশ�়োকর্ প্রভোবশত করতর্ পোরর্। কোনো সোমোজশক 
দৃষ্টশকোণ থর্কর্ তদন্তকোরীদর্রকর্ অব�্�ই বশদ্�মোন সোমোজশক 
�ক্তশর প্রভোবর্র জন্� বশবরণ বশবর্চনো করতর্ হবর্ �ো টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশর স্বোচ্ছন্দ্�র্র স্তর বো সম্মতশ প্রদোন বো তদন্তর্ অং� 
নর্ও�়োর সক্ষমতোকর্ প্রভোবশত করতর্ পোরর্।

 ভোষো এবং �ব্দভোন্ডোর বশবর্চনো করোর মতো অন্�োন্� বশষয়। 
উদোহরণস্বরূপ, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর দ্বশতীয় বো তৃতীয় 
ভোষো হশসোবর্ ইংরর্জশতর্ সোক্ষোৎকোর পরশচোলশত হলর্ তোরো তোদর্র 
দৃষ্টশভঙ্গশ স্পষ্টভোবর্ প্রকো� করতর্ সক্ষম নোও হতর্ পোরর্ন। 
ভোষোর প্রতশবন্ধকতো সম্পর্কশত ঝুঁকশ কমোতর্ সোহো�্� করোর লকচ্�র্ 
অনুবোদকর্র ব্�বস্থো করো উচশত। �ব্দভোণ্ডোর �শ�ু এবং দুর্বল 
প্রোপ্তবয়স্কদর্র জন্� চ্�োলর্ঞ্জ হয়র্ দর্খো দশতর্ পোরর্, এবং তোদর্র 
জন্� সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র সোক্ষোৎকোরর্র সময় সহজ এবং সরল 
�ব্দভোন্ডোর ব্�বহোর করো উচশত। এছোড়োও, সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র 
অব�্�ই কশছু পরশভোষো ব্�বহোর করোর ক্ষর্ত্রর্ দ্বশধো সম্পর্কর্ 
সচর্তন হতর্ হবর্, কোরণ তো উচ্চোরণ করো সোংস্কৃতশকভোবর্ নশষশদ্ধ বো 
অস্বোভোবশক হতর্ পোরর্। সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীরো এটশকর্ সমস্�ো বলর্ 
মনর্ করলর্ তোরো ভুক্তভোগীকর্ বলতর্ পোরর্ন, “সম্ভবত আপনোকর্ 
�র্খোনো হ�়র্ছর্ �র্ নশর্দশষ্ট কশছু �ব্দ বলো ভুল। চশন্তো করবর্ন নো, 
এই আলোচনোর সময় আপনশ আপনোর পছন্দর্র �ব্দগুলো ব্�বহোর 
করতর্ পোরর্ন। এসব কথো আমরো আগর্ও �ুনর্ছশ। এখোনর্ সর্গুলো 
ব্�বহোর করলর্ সমস্�ো নোই।” সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর ধরর্ নর্ওয়ো 
উচশত নয় �র্ তোদর্র কোছর্ নশর্দশষ্ট পরশভোষো, বশ�র্ষ করর্ �ৌন 
সং�্লশষ্ট �ব্দ, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর মতো একই অর্থ বহন 
করর্। সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ অব�্�ই সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর 
গতশতর্ �র্তর্ হবর্ এবং �ব্দভোন্ডোর এবং ভোষো সম্পর্কশত চ্�োলর্ঞ্জর্র 
সময় তোদর্র চোপ দর্ও�়ো থর্কর্ বশরত থোকতর্ হবর্।47

5 সাক্ষাৎকার 
পরিচালনা

47 �ৌন �োষণ এবং নশপীড়ন থর্কর্ সুরক্ষো সম্পর্কশত আন্ত-সংস্থো স্থো�়ী কমশটশর টোস্ক ফোর্স। (2004)। পূর্বর্ 
উল্লর্খ করো হ�়র্ছর্।
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মোনসশক আঘোতর্র অভশজ্ঞতো রয়র্ছর্ এমন সোক্ষীরো প্রোয়�ই তোদর্র 
অভশজ্ঞতোর প্রতশ অনন্�ভোবর্ প্রতশক্রশ�়ো জোনোয়। সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীদর্র অব�্�ই সর্সব কোরণ সম্পর্কর্ সচর্তন হতর্ হবর্ �ো প্রভোব 
প্র�মন বো বৃদ্ধশ করর্, কোরণ তো মোনসশক আঘোতর্র মধ্� দশয়র্ �োওয়ো সোক্ষীর 
সক্ষমতো বো তথ্� জোনোনোর ইচ্ছোয় প্রভোব ফর্লতর্ পোরর্। তদন্তকোরীদর্র 
অব�্�ই নশম্নলশখশত বশষয়গুলোও বশবর্চনো করতর্ হবর্:

 সোক্ষীদর্র স্মৃতশ সীমশত হতর্ পোরর্, �র্খোনর্ খুঁটশনোটশ বশ�দ বশবরণর্র 
পরশবর্তর্ মূল বশষয়র্র উপর বশ�র্ষ জোর দর্য়ো হয়।

 কোনো সোক্ষী অত্�ধশক চোপর্ পড়লর্ চোপ প্রয়োগ করর্ প্রকো� 
করোর চর্ষ্টো করো বো সোক্ষোৎকোর চোলশ�়র্ �োও�়ো তোদর্র পুনরোয় 
ভুক্তভোগীতর্ বো মোনসশক আঘোতর্র �শকোরর্ পরশণত করতর্ পোরর্।

 �র্সব সোক্ষী উচ্চ মোত্রোর মোনসশক �ন্ত্রণোর অবস্থো প্রদর্�ন 
করর্, তোদর্র অতশরশক্ত সহোয়তো এবং পুনরোবৃত্তশ বশহীন একোধশক 
সোক্ষোৎকোরর্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্, অথবো সোক্ষোৎকোর সম্পূর্ণ 
বোতশল করোর প্র�়োজন হতর্ পোরর্।

 সোক্ষীরো সোক্ষোৎকোর প্রক্রশ�়ো চলোকোলর্ তোদর্র আরো স্বোচ্ছন্দ্� 
বোধ করোর এবং তোদর্রকর্ সহোয়তো প্রদোনর্র লক্ষ্�র্ কোনো 
সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশকর্ উপস্থশত রোখতর্ চোইতর্ পোরর্ন।

5.1 মানসিক 
আঘাতে আক্রান্ত 
ব্যক্তিদের সাথে 
সাক্ষাৎকার

মানসিক আঘাতের সম্মুখীন 
সাক্ষীদের জন্য বিকল্প 
সাক্ষাৎকারের পরিস্থিতি

কশছু ক্ষর্ত্রর্, মোনসশক আঘোতর্র সম্মুখীন 
সোক্ষীরো তদন্তকোরীদর্র সোথর্ মুখোমুখশ 
সোক্ষোৎকোরর্ স্বোচ্ছন্দ্� বোধ করতর্ বো 
অং�গ্রহণ করতর্ সক্ষম নোও হতর্ পোরর্ন। 
এক্ষর্ত্রর্ তদন্তকোরীদর্র বশকল্প বশবর্চনো 
করো উচশত, �োর মধ্�র্ র�়র্ছর্:

• সোক্ষীর GBV কর্স ম্�োনর্জোরর্র 
সোথর্ সোক্ষোৎকোর;

• সোক্ষীর কোছ থর্কর্ লশখশত বশবৃতশ;
• দূরবর্তী সোক্ষোৎকোর।
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সোক্ষোৎকোর দুজন সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী দ্বোরো পরশচোলশত হও�়ো উচশত, 
একজন সোক্ষোৎকোরর্র নর্তৃত্ব দর্বর্ন এবং একজন সহ-সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরী �শনশ পর্�বর্ক্ষণ করবর্ন, নোট নর্বর্ন এবং প্র�়োজনর্ আরো 
প্র�্ন জশজ্ঞোসো করবর্ন। আদর্�গতভোবর্ কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর 
সোক্ষোৎকোরর্র জন্� সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশর মতো 
সমলশঙ্গর্র হও�়ো উচশত। প্র�়োজনর্ অনুবোদক ব্�বহোর করর্ সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর পছন্দর্র ভোষোয় সোক্ষোৎকোর নর্ও�়ো উচশত।48

সোক্ষোৎকোর �ুরু করোর আগর্, সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র নশ�্চশত করো উচশত 
�র্ উপস্থশত সমস্ত অনুবোদক, টশকর্ থোকো লশ�়োজোঁ এবং সহোয়তোকোরী 
ব্�ক্তশরো হয় গোপনীয়তোর �পথর্ (সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশ এবং অনুবোদক) 
স্বোক্ষর করর্ছর্ন অথবো সোক্ষোৎকোরর্ আলোচশত সমস্ত তথ্� এবং বশষয় 
গোপন রোখোর গুরুত্ব অনুধোবন করর্ন। উপরন্তু, সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র 
অব�্�ই ডশজশটোল উপোয়র্ সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করোর জন্� অবহশত সম্মতশ 
পর্তর্ হবর্। সহ-সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ নোট গ্রহণ এবং প্রধোন 
সোক্ষোৎকোরকোরীকর্ সহোয়তো করোর, সমস্ত প�়র্ন্ট, প্র�্ন এবং বশষয় 
অন্তর্ভুক্ত করো হ�়র্ছর্ মর্মর্ নশ�্চশত করোর এবং সোক্ষোৎকোরর্র সমস্ত দশক 
নথশভুক্ত করোর দো�়শত্ব প্রদোন করো হয়।

5.2 সাক্ষাৎকারে 
ভূমিকা এবং 
দায়িত্ব

48 একই সূত্র।
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49 CHS অ্�োলোয়র্ন্স। (2014). পূর্বর্ উল্লর্খ করো হয়র্ছর্।

করণীয় বর্জনীয়

 সোক্ষী এবং অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোথর্ 
আচরণ করোর সময় পর্�োদোর, বস্তুনশষ্ঠ এবং বশন�়ী 
হওয়ো।

 জটশল বো অস্পষ্ট ভোষো, জোর্গন, সংক্ষশপ্ত �ব্দ, বো 
ইউফর্মশজম ব্�বহোর করো।

 �ব্দভোন্ডোর এবং প্র�্নমোলো �তটো সম্ভব সহজ 
রোখো।

 দীর্ঘ, নশর্দর্�নোমূলক বো �ৌগশক প্র�্ন জশজ্ঞোসো 
করো।

 সোক্ষোৎকোরর্র সময় সোক্ষী এবং অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশদর্র সোথর্ সক্রশয় �্রবণ দক্ষতো 
ব্�বহোর করো।

 সোক্ষীর সোক্ষ্� সম্পর্কর্ মতোমত প্রদোন, এমনকশ 
অনশচ্ছোকৃতভোবর্ মৌখশক প্রতশক্রশ�়ো (“এটশ 
ভোল”), মুখর্র অভশব্�ক্তশ, �োরীরশক ভোষো, বো 
কন্ঠস্বরর্র ওঠোনোমোর মোধ্�মর্।

 সোক্ষীদর্র বশরতশ নর্য়োর এবং সোক্ষীদর্র গতশতর্ 
সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো করোর সু�োগ প্রদোন করো।

 নৈতশক বো আইনশ হশসোবর্ বশচোর করো।

 প্র�্ন জশজ্ঞোসো করো এবং অস্পষ্ট হলর্ বো বশ�দ 
বশবরণর্র অভোব থোকলর্ তথ্� স্পষ্ট করোর জন্� 
সোক্ষীদর্র প্রণোদশত করো।

 আপনোর নশয়ন্ত্রণ বো ক্ষমতোর বোইরর্র বশষয়র্ 
বো আপনশ রক্ষো করতর্ পোরবর্ন নো এমন বশষয়র্ 
প্রতশ�্রুতশ প্রদোন।

 সোক্ষীদর্র সোথর্ ধৈর্� ধরো এবং তোদর্র চশন্তোভোবনো 
করোর ও প্র�্নর্র উত্তর দর্ও�়োর জন্� সময় দর্য়ো।

 গোপনর্ সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করো বো সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর সুস্পষ্ট অনুমতশ ছোড়োই সোক্ষোৎকোর 
রর্কর্ড করো।

 সোক্ষীর আচরণ এবং তথ্� প্রদোনর্ সক্ষমতোর 
ক্ষর্ত্রর্ মোনসশক আঘোত এবং আবর্গ ভূমশকো পোলন 
করতর্ পোরর্ মর্মর্ সচর্তন থোকো।

 সোক্ষীর কোছ থর্কর্ সম্মতশ পোও�়োর পরর্ সোক্ষোৎকোর 
ডশজশটোল উপোয়র্ রর্কর্ড করো এবং সহ-তদন্তকোরী বো 
পর্�বর্ক্ষককর্ �থো�থভোবর্ নোট নশতর্ বলো।

সোরণশ 10: সোক্ষোৎকোর পরশচোলনোকোলর্ করণীয় ও বর্জনীয়49
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তদন্তোধীন সোক্ষোৎকোরর্র PEACE মডর্ল সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র 
তোদর্র কোহশনশ এবং অন্�োন্� প্রমোণর্র মধ্�র্ কোনো অসঙ্গতশ বো 
বশরোধপূর্ণভোবর্ উপস্থোপন করোর আগর্, কোনো বোধো ছোড়োই বশবরণ 
দশতর্ সক্ষম করর্।50

PEACE সোক্ষোৎকোরর্র মডর্ল পোঁচটশ পর্�োয় নশ�়র্ গঠশত এবং এটশ এক 
কৌ�ল �ো সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র একটশ জটশল প্রর্ক্ষোপটর্ 
সোক্ষোৎকোর নশতর্ সোহো�্� করর্।51

1. P-প্রস্তুতশ এবং পরশকল্পনো প্রণয়ন
2. E-জড়শত হওয়ো এবং ব্�োখ্�ো করো (সম্পর্ক স্থোপন)
3. A-বশবরণ (স্পষ্টকরণ এবং চ্�োলর্ঞ্জ)
4. C-সমোপ্তশ
5. E-মূল্�োয়ন

প্রতশটশ পর্বর্ ব্�য়শত সময় নশর্ভর করবর্ সোক্ষীর উপর। কোর্�কর 
সোক্ষোৎকোরর্র জন্� সোক্ষোৎকোরর্র প্রস্তুতশ অপরশহোর্�। সোক্ষীরো 
ভশন্ন ভশন্ন হবর্, এবং প্রস্তুতশতর্ তদন্তকোরীদর্র সময় ব্�য় করো উচশত, 
সোক্ষোৎকোরর্র সময় নমনীয় হও�়ো উচশত এবং তোদর্র প্র�শক্ষণ এবং 
অভশজ্ঞতোকর্ বোস্তব-সম�়র্ সমন্বয় করতর্ ব্�বহোর করো উচশত। PEACE 
মডর্ল ব্�বহোর করর্ সোক্ষোৎকোর পরশচোলনোর জন্� নশর্দর্�শকো এবং উত্তম 
প্রক্রশয়ো অনুচ্ছর্দ 5-এ আরো বশস্তোরশত আলোচনো করো হ�়র্ছর্।

5.3 তদন্তাধীন 
সাক্ষাৎকারের 
PEACE মডেল

50 ওর্ল্�োন্ডো, জর্।(2014)। জশজ্ঞোসোবোদর্র কৌ�ল (pp. 6-7)। হোর্টফোর্ড: কোনর্কটশকোট সোধোরণ পরশষদ, 
আইনশ গবর্ষণো অফশস। [অনলোইন] �র্খোনর্ বশদ্�মোন: https://www.cga.ct.gov.

51 �ুক্তরোজ্�র্র পররোষ্ট্র ও কমনও�়র্লথ অফশস। (দ্বশতীয় সংস্করণ: মোর্চ 2017)। জরুরশ কর্মসূচশতর্ লশঙ্গ-ভশত্তশক 
সহশংসতোর জন্� আন্ত-সংস্থোর ন্�ূনতম মোনদণ্ড।
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সোক্ষোৎকোরর্র অন্�োন্� মডর্লর্র তুলনোয় কম দ্বোন্দ্বশক 52 এই PEACE 
মডর্ল নশর্দশষ্ট পরশস্থশতশতর্ 53 সোক্ষোৎকোরর্র জন্� ব্�বহোর করো �র্তর্ পোরর্ 
এবং �র্ক্ষর্ত্রর্ সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীরো অসহ�োগী 54 সর্ক্ষর্ত্রসহ সব 
ধরনর্র পরশস্থশতশতর্ মোনোনসই করো �র্তর্ পোরর্। অতএব, ব্�োপকভোবর্ ব্�বহৃত 
PEACE মডর্লটশ SEAH তদন্তর্র সময় টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী এবং 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র জন্� উপ�ুক্ত।

Preparation  
and Planning 1

Engage and  
Explain2

Account 3

Closure4

Evaluation  
and Debrief 5

5.3 তদন্তাধীন 
সাক্ষাৎকারের 
PEACE মডেল

52 একই সূত্র।

53 নশল, সশ. (2019)। পুলশ�র্র সোক্ষোৎকোর পদ্ধতশর একটশ মূল্�োয়ন: একটশ মনস্তোত্ত্বশক দৃষ্টশকোণ। নর্ব্রোস্কো 
বশ�্ববশদ্�োলয়, লশঙ্কন।

54 মর্ট্রোপলশটন পুলশ� সোর্ভশস ডশরর্ক্টরর্ট অফ ট্রর্নশং অ্�োন্ড ডর্ভর্লপমর্ন্ট। (2009)। সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণ 2 - PEACE মডর্ল ব্�বহোর (p. 3)। মর্ট্রোপলশটন পুলশ� কর্তৃপক্ষ।
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5.3.1 প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা

এটশ কোর্�কর সোক্ষোৎকোরর্র সবচর্�়র্ গুরুত্বপূর্ণ পর্�োয়গুলোর মধ্�র্ 
একটশ। প্রথম এবং সর্বোগ্রর্ নশ�্চশত করুন �র্, আপনশ এখন পর্�ন্ত অন্�োন্� 
সোক্ষোৎকোর থর্কর্ সংগৃহীত সমস্ত প্রমোণ এবং তথ্�সহ কর্স/মোমলোর সোথর্ 
পুরোপুরশ পরশচশত। এছোড়োও এগুলো বশবর্চনো করুন:

• কর্ন আপনোকর্ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোক্ষোৎকোর নশতর্ হবর্/
সোক্ষোৎকোরর্র উদ্দর্�্� (লক্ষ্� ও উদ্দর্�্�) কী;

• আলোচনো�োগ্� বশষয়;
• ইতোমধ্�র্ প্রতশষ্ঠশত তথ্� এবং প্রতশষ্ঠশত করতর্ হবর্ এমন 

তথ্�;
• সোক্ষোৎকোলর্ উপস্থোপন করতর্ হবর্ এমন �র্ কোনো প্রোসঙ্গশক 

ভৌত বো ইলর্কট্রনশক প্রমোণ;
• সোক্ষোৎকোরর্র পটভূমশ এবং ইতশহোস;
• লশঙ্গ সংবর্দন�ীলতো, সোমোজশক এবং সোংস্কৃতশক রীতশ;
• আচরণবশধশর অনুচ্ছর্দ, নীতশ, পদ্ধতশ বো নশর্দর্�শকো �ো কথশত 

লঙ্ঘন করো হ�়র্ছর্ মর্মর্ অভশ�োগ;
• সম্পদ এবং লজশস্টশক: স্থোন, সময়, অনুবোদক, বো প্র�়োজনীয় 

সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশ, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীকর্ দর্খোতর্ হবর্ এমন 
নথশপত্রর্র ফটোকপশ, সোক্ষোৎকোর নথশভুক্ত করোর প্রক্রশয়ো।

টুলকশটর্ একটশ নমুনো সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনো বশদ্�মোন।

সোক্ষোৎকোরর্র সময় অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্ এমন বশষয়সমূহর্র অনুস্মোরক 
হশসোবর্ সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনো থর্কর্ একটশ ডট-প�়র্ন্ট ‘স্মৃতশ-সহোয়ক’ 
তৈরশ করো উচশত। সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর নশম্নরূপ পটভূমশ/ইতশহোস নশ�়র্ 
গবর্ষণো করুন:

• বয়স, লশঙ্গ, ধর্ম, সোংস্কৃতশক বশ�্বোস, পোরশবোরশক পরশস্থশতশ;
• কোজর্র ইতশহোস;
• পূর্ববর্তী কোনো সমস্�ো।

এ ধরনর্র তথ্� মোনব সম্পদ সং�্লশষ্ট ফোইল, মূল অভশ�োগর্ প্রদত্ত তথ্� 
এবং Google, LinkedIn এবং সংস্থোর ও�়র্বসোইটগুলো ব্�বহোর করর্ 
অনুসন্ধোনর্র মোধ্�মর্ উন্মুক্ত উৎস তথ্� থর্কর্ পোও�়ো �র্তর্ পোরর্।

5.3 তদন্তাধীন 
সাক্ষাৎকারের 
PEACE মডেল
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5.3.2 জড়িত হওয়া এবং ব্যাখ্যা করা

এই পর্�োয়র্র উদ্দর্�্� হলো সঠশক পরশবর্� তৈরশ এবং সোক্ষোৎকোরর্র 
উদ্দর্�্� এবং পদ্ধতশ ব্�োখ্�ো করো:

• সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর সোথর্ মর্�োদো এবং সম্মোনর্র সোথর্ 
আচরণ করো;

• নশজর্কর্ পরশচয় করশ�়র্ দর্ও�়ো এবং ভোলো সম্পর্ক এবং পরশবর্� 
তৈরশ করো;

• আপনোর ভূমশকো এবং সোক্ষোৎকোরর্র কোরণ ব্�োখ্�ো করো;
• সোক্ষোৎকোরর্র পদ্ধতশ এবং ফরম্�োট ব্�োখ্�ো করো;
• এটো ব্�োখ্�ো করো �র্ তোদর্র �তটো সম্ভব বশস্তোরশত বশবরণ দর্য়ো 

উচশত এবং তো কঠশন হতর্ পোরর্ মর্মর্ স্বীকোর করো;
• এটো ব্�োখ্�ো করো �র্ কোনো প্র�্ন বোঝো নো গর্লর্ তোদর্র 

উচশত অবশলম্বর্ আপনোকর্ বলো, �োতর্ আপনশ তো স্পষ্ট করতর্ 
পোরর্ন;

• সক্রশয় �্রবণ ব্�বস্থো ব্�বহোর করো এবং �র্কোনো প্র�্নর্র 
সমোধোন করো।

5.3.3 বিবরণ

এই পর্�ো�়র্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীরো বশম্নরূপভোবর্ সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর প্রদত্ত সম্পূর্ণ বশবরণ লোভ করতর্ পোরর্ন:

• সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর ইভর্ন্টর্র নশরবচ্ছশন্ন বশবরণ প্রোপ্তশ;
• সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীকর্ প্রণোদশত করো বো বোধো দর্ও�়োর 

বশষয়টশ এড়োনো;
• তোদর্র বক্তব্�র্ �োগ/ তো স্পষ্ট করোর সময় আপনশ �ো কশছু 

ফলো-আপ করতর্ চোন তো মনো�োগ সহকোরর্ �োনো এবং 
নোট করো;

• উন্মুক্ত প্র�্নমোলো ব্�বহোর করো;
• আপনোর পক্ষ থর্কর্ সময় নর্ও�়ো, প্র�্নর্র মধ্�র্ বশরতশ নর্ও�়ো এবং 

প্রতশক্রশ�়োর জন্� অপর্ক্ষো করো;
• আপনশ �ো �ুনর্ছর্ন বো আপনোকর্ �ো বলো হ�়র্ছর্ তো প্রক্রশ�়ো করোর 

আগর্ কথো বলো �ুরু নো করো;
• সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীকর্ তোদর্র বক্তব্�র্ �োগ ও তো স্পষ্ট 

করতর্ বলো;
• তোদর্র কোহশনশ এবং অন্�োন্� প্রমোণর্ কোনো অসঙ্গতশ বো 

বশরোধ থোকলর্ তো উপস্থোপন করো;
• এটো ব্�োখ্�ো করর্ �র্, তোদর্র বশরতশ নর্ও�়োর প্র�়োজন হলর্ তোরো 

আপনোকর্ সর্টো অবহশত করতর্ পোরর্।

5.3 তদন্তাধীন 
সাক্ষাৎকারের 
PEACE মডেল
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PEACE সোক্ষোৎকোর মডর্ল এর ধোপ 3 - বশবরণ - চলোকোলর্ সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরী নশজস্ব বক্তব্� বো সংস্করণ উপস্থোপন করোর পরর্ সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীকর্ সর্ বশবরণর্র সময় �ো বলর্ছর্ তো আরো স্পষ্ট করোর বো 
ব্�োখ্�ো করোর সু�োগ দর্ও�়োর লক্ষ্�র্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী প্র�্নর্র 
মোধ্�মর্ সর্টোর ফলোআপ করর্ন।

সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী তোর বক্তব্� এবং কোনো স্পষ্টীকরণ বো 
ব্�োখ্�ো প্রদোন করোর এবং প্রতশটশ �ুক্তশসঙ্গত বশকল্প ব্�োখ্�ো সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর নশজস্ব বক্তব্� দ্বোরো অনুসন্ধোন বো পরীক্ষো করো হ�়র্ছর্ মর্মর্ 
সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী আস্থোবোন হওয়োর পরর্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর 
উচশত সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর বশবরণর্র সোরসংক্ষর্প সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর কোছর্ তুলর্ ধরো এবং তোকর্ কোনো ভুল বোঝোবুঝশ বো ভুল 
ব্�োখ্�ো সং�োধন করোর সু�োগ প্রদোন করো।

এসব পদক্ষর্পর্র পর সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী কৌ�লর্ সর্ প্রমোণ 
উপস্থোপন করতর্ পোরর্ন �ো সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী তোর বক্তব্� এবং 
ফলো-আপ প্র�্নর্র উত্তরর্র সমর্থন বো বশরোধশতো করর্৷ এটো মনর্ রোখো 
গুরুত্বপূর্ণ �র্, প্রমোণ উপস্থোপন করোর সময় সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ 
অব�্�ই গোপনীয়তোর প্র�়োজনীয়তো সোপর্ক্ষর্, কখন এবং কশভোবর্ প্রমোণ 
পোওয়ো গশয়র্ছর্ তো প্রকো� করোর জন্� প্রস্তুত থোকতর্ হবর্, �োতর্ সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরী প্রমোণর্র নশর্ভর�োগ্�তোর ন্�ো�্� মূল্�োয়ন করতর্ পোরর্ন।

প্রমোণ কোনো প্র�্ন বো বশবৃতশর মোধ্�মর্ উপস্থোপন করো হয়, 
উদোহরণস্বরূপ: “আমশ কশ সঠশকভোবর্ বুঝতর্ পর্রর্ছশ �র্ আপনশ আপনোর 
সহকর্মী, মশস কর্-কর্ কখনো �ৌন ইঙ্গশতপূর্ণ ইমর্ইল পোঠোননশ?” 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী �দশ নশ�্চশত করর্ন �র্, এই অনুধোবন সঠশক, তোহলর্ 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী কর্তৃক মশস কর্-কর্ পোঠোনো �ৌন ইঙ্গশতপূর্ণ 
ইমর্ইলর্র দোলশলশক, বো ইলর্কট্রনশক প্রমোণ ব্�োখ্�োর জন্� সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর কোছর্ উপস্থোপন করো হবর্।

একইভোবর্, সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর বক্তব্� বো ফলো-আপ প্র�্নর্র 
উত্তর নশ�্চশত করর্ প্রমোণ উপস্থোপন করো �র্তর্ পোরর্। উদোহরণস্বরূপ: 
“আমশ কশ সঠশকভোবর্ বুঝতর্ পর্রর্ছশ �র্ আপনোর সহকর্মী, মশস কর্ প্রথমর্ 
আপনোকর্ �ৌন ইঙ্গশতপূর্ণ ইমর্ইল পোঠোনোর পরর্ আপনশ তোকর্ একটশ 
�ৌন ইঙ্গশতপূর্ণ ইমর্ইল পোঠশ�়র্ছর্ন?” সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী �দশ 
নশ�্চশত করর্ন �র্, এই অনুধোবন সঠশক, তোহলর্ মন্তব্�র্র জন্� মশস কর্ 
কর্তৃক সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীকর্ পোঠোনো �ৌন ইঙ্গশতপূর্ণ ইমর্ইলর্র 
দোলশলশক, বো ইলর্কট্রনশক প্রমোণ সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর কোছর্ 
উপস্থোপন করো হবর্।

5.3 তদন্তাধীন 
সাক্ষাৎকারের 
PEACE মডেল
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এটো মনর্ রোখো গুরুত্বপূর্ণ �র্, মূল নথশপত্র কোনো সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর কোছর্ হস্তোন্তর করো উচশত নয়, বরং আগর্ ফটোকপশ তৈরশ করো 
উচশত।

সোক্ষোৎকোরর্ উপস্থোপশত প্রমোণ ইতোমধ্�র্ প্রমোণ ম্�োট্রশক্সর্ 
অন্তর্ভুক্ত করো এবং অনুক্রমশক সূত্র উল্লর্খ করো উচশত। সোক্ষোৎকোরর্র 
সময় সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী কর্তৃক অব�্�ই সং�্লশষ্ট নথশ স্পষ্টভোবর্ এবং 
সম্পূর্ণরূপর্ বর্ণনো করতর্ হবর্, উদোহরণস্বরূপ:

“আমশ এখন আপনোকর্ একটশ ইমর্ইলর্র কপশ দর্খোচ্ছশ। ইমর্ইলর্র উপরর্ 
ডোনদশকর্র কোণোয় তদন্ত সূত্র নম্বর 003 লর্খো আছর্। আপনশ কশ অনুগ্রহ 
করর্ সূত্র নশ�্চশত করতর্ পোরর্ন?”

সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীকর্ তোরপর জশজ্ঞোসো করো উচশত: “আপনশ কশ এই 
ইমর্ইল সম্পর্কর্ আমোকর্ বলতর্ পোরর্ন?” এটশ সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর 
জন্� নশজস্ব পর্�বর্ক্ষণ (নথশ পড়ো) বো জ্ঞোন থর্কর্ নথশ সম্পর্কর্ 
আপনোকর্ বলোর একটশ সু�োগ। তোরপরর্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী এ ধরনর্র 
প্র�্নর্র মোধ্�মর্ ফলো-আপ করতর্ পোরর্ন: “এই ইমর্ইল নশর্দর্� করর্ �র্ 
এটশ ইমর্ইল ঠশকোনো XXX থর্কর্ ইমর্ইল ঠশকোনো XXX-এ (দশন/তোরশখ) (সময়) 
পোঠোনো হ�়র্ছশল। আপনশ কশ এর সোথর্ একমত?”

ডশজশটোল রর্কর্ডশং�়র্র উদ্দর্�্�র্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীকর্ ইমর্ইলটশ উচ্চস্বরর্ পড়তর্ বলো উচশত। উচ্চস্বরর্ ইমর্ইল পড়ো 
�র্ষর্ সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীকর্ এই নথশ সম্পর্কর্ তোর কোনো মন্তব্� 
আছর্ কশনো সর্টো জশজ্ঞোসো করো উচশত। সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী নশরক্ষর 
হলর্ বো ইমর্ইলটশ �র্ ভোষোয় লশখশত তো পড়তর্ অক্ষম হলর্ সহোয়তো প্রদোনর্র 
জন্� সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র অনুবোদক বো সহোয়ক ব্�ক্তশ থোকো উচশত।

সং�্লশষ্ট নথশ সোক্ষোৎকোরর্র সময় সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর কোছর্ 
নথশটশ উপস্থোপন করো হ�়র্ছশল মর্মর্ প্রমোণ হশসোবর্ সোক্ষোৎকোরর্র সময় 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীকর্ উপস্থোপশত �র্কোনো ফটোকপশ করো নথশতর্ 
স্বোক্ষর প্রদোন এবং তোরশখ উল্লর্খ করোর কথো বলোর বশষয়টশ মনর্ রোখবর্ন।

5.3 তদন্তাধীন 
সাক্ষাৎকারের 
PEACE মডেল
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5.3.4 সমাপ্তি

এই পর্�োয়র্ আপনশ সোক্ষোৎকোরর্র সমোপ্তশ টোনবর্ন এবং এ্রসবর্র মোধ্�মর্ 
আস্থো বজোয় রোখবর্ন:

• সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর কোছর্ মূল বশষয়গুলো সংক্ষশপ্তভোবর্ 
তুলর্ ধরো;

• তোরো আরো কশছু বলতর্ চোন কশনো সর্টো জশজ্ঞোসো করো;
• পরবর্তী পদক্ষর্প ব্�োখ্�ো করো;
• তোদর্র কোনো সহোয়তো প্র�়োজন কশনো তো বশবর্চনো করো;
• কোনো প্র�্নর্র (গোপনীয়তো লঙ্ঘন নো করর্) সমোধোন করো 

এবং তোদর্র আরো তথ্� প্রদোনর্র উপোয় প্রদোন করো;
• তোরো দশতর্ চোয় এমন কোনো প্রোসঙ্গশক নথশ বো প্রমোণর্র জন্� 

অনুরোধ করো।

5.3.5 মূল্যায়ন (ডি-ব্রিফ)

এই পর্�ো�়র্ আপনশ এভোবর্ আপনোর নশজর্র পোরফর্ম্�োন্স এবং সোক্ষোৎকোরর্র 
উপ�োগশতো বশবর্চনো করবর্ন:

• প্রোপ্ত তথ্� পর্�োলোচনো এবং প্র�়োজনর্ তদন্ত পরশকল্পনো 
হোলনোগোদ করো;

• সোক্ষোৎকোরর্র লক্ষ্� ও উদ্দর্�্� পূরণ হ�়র্ছর্ কশনো তো পরীক্ষো 
করো;

• তদন্ত পর্�োলোচনো এবং প্র�়োজনর্ তদন্ত পরশকল্পনো 
হোলনোগোদ করো;

• অর্জশত �শক্ষো বশবর্চনো করো (কোনটশ ভোলো হ�়র্ছর্, কোনটশ 
ভোলো হয়নশ, কোন ক্ষর্ত্রর্ উন্নয়ন প্রয়োজন)।

5.3 তদন্তাধীন 
সাক্ষাৎকারের 
PEACE মডেল
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5.4 প্রশ্নের ধরন 
এবং ক্রম

সোক্ষোৎকোরর্র জন্� প্রস্তুতশ নর্ও�়োর সময় তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই প্র�্নর্র 
ক্রম বশবর্চনো করতর্ হবর্। সোধোরণত, তদন্তকোরীরো উন্মুক্ত প্র�্নর্র মোধ্�মর্ 
ব্�োপক পরশসরর্ �ুরু করতর্ চোইবর্ন, সোমোন্� নশর্দর্�নো প্রদোন বো কোনো 
নশর্দর্�নো প্রদোন ছোড়োই সোক্ষীদর্রকর্ সোক্ষ্� দোনর্র প্রথম সু�োগ প্রদোন 
করবর্ন। তোরপর তদন্তকোরীরো সুনশর্দশষ্ট এবং আবদ্ধ প্র�্নর্র মোধ্�মর্ 
আরো বর্�শ মনোনশবর্� করতর্ পোরর্ন, �র্খোনর্ নশর্দর্�নোমূলক প্র�্ন হবর্ 
�র্ষ বশকল্প।

5.4.1 উন্মুক্ত প্রশ্ন

উন্মুক্ত প্র�্নগুলো এমনভোবর্ জশজ্ঞোসো করো হয় �ো সোক্ষীকর্ অবোধ 
প্রতশক্রশ�়ো প্রদোন করতর্ এবং তথ্�র্র প্রবোহ নশয়ন্ত্রণ করতর্ দর্য়। এ 
ধরনর্র প্র�্ন গুরুত্বপূর্ণ, কোরণ তো অভশ�োগর্র ঘটনোকর্ কর্ন্দ্র করর্ �ো 
ঘটর্ছর্ সর্ সম্পর্কর্ তদন্তকোরী কর্তৃক প্রভোবশত করোর বো দৃষ্টশভঙ্গশ চোপশ�়র্ 
দর্ও�়োর ঝুঁকশ কমশ�়র্ দর্য়। বর্�শরভোগ ক্ষর্ত্রর্ এ ধরনর্র প্র�্ন মোনুষকর্ 
দীর্ঘ উত্তর দশতর্ উৎসোহশত করর্ �ো সঠশক প্রমোণ সুরক্ষশত করোর ক্ষর্ত্রর্ 
নশর্ভর�োগ্�। এর ব্�তশক্রম ছোট �শ�ু এবং দুর্বল সোক্ষীদর্র সোথর্ 
সম্পর্কশত - এসব ক্ষর্ত্রর্ সুনশর্দশষ্ট প্র�্ন সঠশক তথ্� পোও�়োর ক্ষর্ত্রর্ 
অধশক নশর্ভর�োগ্� এবং উপ�ুক্ত হতর্ পোরর্। উন্মুক্ত প্র�্নর্র কশছু 
উদোহরণর্র মধ্�র্ র�়র্ছর্:

 “এরপর কী হলো” (এটো জশজ্ঞোসো করোর পরশবর্তর্: “এটো হও�়োর পর 
তুমশ কশ তোমোর বোনকর্ ফোন করর্ছশলর্?”)

 “এটশ কোথোয় ঘটর্ছর্” (এটো জশজ্ঞোসো করোর পরশবর্তর্ - “এটশ কশ তোর 
বোড়শতর্ ঘটর্ছর্?”)

 আপনশ কোন বশষয় সম্পর্কর্ মনর্ করতর্ পোরর্ন আমোকর্ 
বলুন………….

 “আমোকর্ বলুন সর্ গশর্জো থর্কর্ ফশরর্ আসোর সময় কী হ�়র্ছশল।”

TED প্র�্ন জশজ্ঞোসো করোর পরোমর্� দর্ও�়ো হয়, �ো হলো:

 আমোকর্ বলুন…

 আমোর কোছর্ ব্�োখ্�ো করুন…

 আপনশ কশ বর্ণনো করতর্ পোরর্ন…

বশস্তোরশত জোনোর লক্ষ্�র্ অনুসন্ধোনমূলক প্র�্নসমূহ ব্�বহোর করোর আগর্ 
প্র�়োজনোনু�োয়ী তথ্� সংগ্রহ করতর্ এসব প্র�্ন ব্�বহৃত হয়।
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5.4.2 অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

অনুসন্ধোনমূলক প্র�্নসমূহ আরো বশ�দ এবং মনোনশবর্�কৃত তথ্�র্র উপর 
মনোনশবর্� করর্ সোক্ষী কর্তৃক সরবরোহকৃত তথ্�কর্ স্পষ্ট করতর্ বো তোতর্ 
তথ্� সং�োজন করতর্ সহোয়তো করর্। অনুসন্ধোনমূলক প্র�্ন হলো সর্সব 
প্র�্ন �র্গুলো �ুরু হয় কী, কোথোয়, কখন, কর্ন, কর্ (‘5 ডব্লশউএইচ’), 
এবং কশভোবর্ দশয়র্, কোরণ এগুলো সোধোরণত সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র কোছ 
থর্কর্ কোনো ব্�োখ্�োকর্ আমন্ত্রণ জোনোয়। তদন্তকোরীদর্র ‘কর্ন’ প্র�্ন 
ব্�বহোরর্ সতর্ক হও�়ো উচশত, কোরণ সোক্ষী কর্তৃক সর্সব প্র�্নকর্ দোষ বো 
অপরোধর্র আভোস হশসোবর্ ব্�োখ্�ো করো হতর্ পোরর্। �শ�ু এবং অন্�োন্� দুর্বল 
সোক্ষীদর্র সোথর্ কথো বলোর সময় ‘কর্ন’ এর পরশবর্তর্ ‘কশভোবর্’ ব্�বহোর 
করোর পরোমর্� দর্ও�়ো হয়, কোরণ তো কম অভশ�োগমূলক।

কোনো বশ�র্ষ প্র�্নর্র উত্তর সীমশত, অস্পষ্ট, বো বশভ্রোন্তশকর হলর্ 
তদন্তকোরীর ভশন্ন ভোষোয় পুনরোয় প্র�্নটশ করো উচশত, একইভোবর্ পুনরোবৃত্তশ 
করর্ নয়। তদন্তকোরীরো একইভোবর্ প্র�্নটশর পুনরোবৃত্তশ করলর্ সোক্ষীরো 
সর্টশকর্ এভোবর্ ব্�োখ্�ো করতর্ পোরর্ন:

 প্রোথমশকভোবর্ “ভুল” উত্তর প্রদোন করো হয়র্ছর্;

 তদন্তকোরী তোদর্র প্রথম প্রতশক্রশ�়ো সমোলোচনোর দৃষ্টশতর্ দর্খছর্্ন 
বো বশচোর করছর্ন;

 তদন্তকোরীকর্ সন্তুষ্ট করতর্ এবং তোরো �ো �ুনতর্ চো্ন তো তোদর্র 
সরবরোহ করতর্ আমোর উত্তর পরশবর্তন করতর্ হবর্।

�শ�ুদর্র বো দুর্বল প্রোপ্তবয়স্কদর্র সোক্ষোৎকোর নর্ও�়োর সময় 
তদন্তকোরীদর্র মনর্ রোখো উচশত �র্, ছোট �শ�ুদর্র মধ্�র্ সুনশর্দশষ্ট প্র�্নর্র 
ভোলো উত্তর দর্ওয়োর প্রবণতো দর্খো �োয়। সুনশর্দশষ্ট প্র�্নর্র কশছু 
উদোহরণর্র মধ্�র্ রয়র্ছর্:

 “অনুগ্রহ করর্ আমোকর্ বলুন, লোকটশ দর্খতর্ কর্মন ছশল।”

 “লোকটো কশ কশছু বলর্ছর্?” “তোরো কী বলর্ছশল?”

 “কর্ এটো দর্খর্ছর্?”

5.4 প্রশ্নের ধরন 
এবং ক্রম
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5.4.3 আবদ্ধ প্রশ্ন

আবদ্ধ প্র�্নর্র সুনশর্দশষ্ট বশকল্প থোকর্, �র্খোন থর্কর্ সোক্ষীকর্ বর্ছর্ নশতর্ 
হয়। এ ধরনর্র প্র�্ন সোক্ষীর কোছ থর্কর্ নশর্দশষ্ট বশবরণ পর্তর্ সহোয়ক, 
বশ�র্ষ করর্ তোরো সোক্ষীর কোছ থর্কর্ ইতোমধ্�র্ই প্রদত্ত সোক্ষ্�র্র 
উল্লর্খ করোর সময়। আবদ্ধ প্র�্নর্র কশছু উদোহরণর্র মধ্�র্ রয়র্ছর্:

• “এটশ ঘটোর সময় আপনশ কশ বর্ডরুমর্, নোকশ বসোর ঘরর্ ছশলর্ন?”
• “ওই লোকটোর নোম কী?”
• “আপনশ কশ ব্�ক্তশগতভোবর্ এসব ঘটনো দর্খর্ছর্ন?”
• “অন্� কর্উ কশ এটো দর্খর্ছর্?”
• “আপনোর কোছর্ কশ লশখশতভোবর্ এই নশর্দর্�নো ছশল?”

5.4.4 নির্দেশনামূলক প্রশ্ন

নশর্দর্�নোমূলক প্র�্ন হলো সর্সব প্র�্ন �র্গুলো কোনো নশর্দশষ্ট 
উত্তর বো প্রতশক্রশ�়োর দশকর্ চোলশত করর্ বো আভোস দর্য়। নশর্দর্�নোমূলক 
প্র�্ন এভোবর্ ঝুঁকশপূর্ণ �র্, তো সোক্ষীর প্রতশক্রশ�়োকর্ কোনো উত্তরর্র 
দশকর্ চোলশত করর্ সর্টশকর্ খুঁত �ুক্ত করতর্ পোরর্ এবং এরফলর্ ভুল সোক্ষ্� 
প্রতশষ্ঠশত হতর্ পোরর্। নশর্দর্�নোমূলক প্র�্ন কর্বল �র্ষ অবলম্বন হশসোবর্ 
ব্�বহোর করো উচশত, �র্খোনর্ অন্�োন্� সমস্ত প্র�্নর্র কৌ�ল কোনো 
ধরনর্র প্রতশক্রশ�়ো পর্তর্ ব্�র্থ হ�়র্ছর্। একর্বোরর্ কোনো বশকল্প নো 
থোকলর্ তদন্তকোরীর কখনো প্রথমর্ই সোক্ষীকর্ কোনো নশর্দশষ্ট ঘটনো 
ঘটর্ছশল বো কোনো নশর্দশষ্ট ব্�ক্তশ দো�়ী ছশল মর্মর্ প্রণোদশত করো 
উচশত নয়। নশর্দর্�নোমূলক প্র�্নর্র কশছু উদোহরণর্ রয়র্ছর্:

• “এবং তোরপরর্ সর্ আপনোর সোথর্ �ৌন ক্রশয়ো করর্ছশল, তোই 
নো?” (“পরর্ কী ঘটলো” বো “সর্ কশ আপনোর সোথর্ �ৌন ক্রশয়ো 
করর্ছর্?” এর পরশবর্তর্)

• “আপনশ কশ সর্সময় গোড়শতর্ ছশলর্ন?” (“আপনশ সর্সময় কোথোয় 
ছশলর্ন?” এর পরশবর্তর্)

• “মশস্টোর এম এর বোড়শতর্ কশ নোরীরো প্রবর্� করছর্?” (“মশস্টোর এম 
এর বোড়শতর্ কর্ প্রবর্� করর্?” এর পরশবর্তর্

• “তশনশ কশ আপনোকর্ 8:20-এ গোড়শতর্ তুলতর্ বলর্ছশলর্ন?” (“তশনশ 
আপনোকর্ কখন তোদর্র গোড়শতর্ তুলতর্ বলর্ছশলর্ন?” এর পরশবর্তর্)

5.4 প্রশ্নের ধরন 
এবং ক্রম

https://www.chsalliance.org/


93 www.chsalliance.org

SEAH তদন্ত গাইড

বশভোগ �ুরুবশষয়বস্তু

সমস্ত সোক্ষোৎকোর দুজন সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী দ্বোরো পরশচোলশত হও�়ো এবং 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র সম্মতশ থোকলর্ ডশজশটোল উপোয়র্ রর্কর্ড করো 
উচশত।

ডশজশটোল রর্কর্ডশং হলো কোনো সোক্ষোৎকোর নথশভুক্ত করোর 
সবচর্�়র্ পরশপূর্ণ এবং সঠশক উপোয়।55 সমীক্ষোয় দর্খো �োয় �র্ এতর্ সোক্ষীর 
সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করোর ফলর্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী কর্তৃক আরো 
সঠশক এবং পরশপূর্ণ সোক্ষোৎকোর পুনর্গঠনর্র সু�োগ থোকর্, এমনকশ 
সোক্ষোৎকোরর্র নোট বশদ্�মোন থোকলর্ও।56 একই সময়র্ বশবৃত (verbatim) 
বশবরণর্র সোথর্ �শ�ুদর্র অডশও-রর্কর্ডকৃত সোক্ষোৎকোরর্র পদ্ধতশগত তুলনোতর্ 
দর্খো গর্ছর্ �র্, “সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর বশবরণর্র অর্ধর্কর্রও বর্�শ (57%) 
এবং 25% ঘটনোর সোথর্ সম্পর্কশত বশ�দ বশবরণ ‘বশবৃত’ নোটর্ জোনোনো 
হয়নশ।”এসব ফলোফল আব�্�শকভোবর্ অনুসন্ধোনমূলক সোক্ষোৎকোরর্র 
বশষয়বস্তু এবং কোঠোমো সংরক্ষণ করোর প্রয়োজনর্র ক্ষর্ত্রর্ 
ইলর্কট্রনশক রর্কর্ডশং�়র্র �্রর্ষ্ঠত্বকর্ তুলর্ ধরর্।57

�র্ বশষয়টশ মনর্ রোখো গুরুত্বপূর্ণ সর্টো হলো:

 রর্কর্ডশং অব�্�ই সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর সম্মতশ সোপর্ক্ষর্ এবং 
স্পষ্টভোবর্ (রর্কর্ডোর দৃ�্�মোন) করো উচশত।

 সোক্ষোৎকোর �ুরু হও�়োর আগর্ সম্মতশ অর্জশত হওয়ো উচশত এবং 
রর্কর্ডকৃত সোক্ষোৎকোরর্ (রর্কর্ডকৃত কথোপকথনর্ অন্তর্ভুক্ত) 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী কর্তৃক পুনরোয় তো নশ�্চশত করো উচশত।

 সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করো সত্ত্বর্ও সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী 
কর্তৃক নশরবচ্ছশন্নভোবর্ বক্তব্� প্রদোন করোর পরর্ সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীদর্র একজনর্র ফলো-আপ করোর প�়র্ন্টসহ তো নোট করো 
উচশত।

 পটভূমশর �ব্দ �র্ন �তটো সম্ভব কম হয়।

 অন্�োন্� ঝোমর্লো �র্ন ন্�ূনতম হয়।

 আপনোর রর্কর্ডশং ডশভোইসর্ তোজো ব্�োটোরশ, অতশরশক্ত ব্�োটোরশর 
সরবরোহ (বো ডশভোইসটশ সম্পূর্ণভোবর্ চোর্জ করো হ�়র্ছর্) আছর্ এবং 
সোক্ষোৎকোরর্র ঠশক আগর্ ডশভোইসটশ পরীক্ষো করুন।

 সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র অব�্�ই রর্কর্ডশং�়র্র ক্ষর্ত্রর্ 
প্র�োজ্� হতর্ পোরর্, তথ্�র্র এমন কোনো স্থোনীয় গোপনীয়তো 
আইন সম্পর্কর্ সচর্তন হতর্ হবর্।

5.5 সাক্ষাৎকার 
রেকর্ডভুক্ত করা

55 কোউচশ, আর, পোও�়র্ল, এম।(2009)। কথশত �শ�ু নশপীড়নর্ ভুক্তভোগীদর্র সোক্ষোৎকোরর্র ক্ষর্ত্রর্ পুলশ� 
অফশসোরদর্র নোট �োচোই। পুলশ� সো�়র্ন্স অ্�োন্ড ম্�োনর্জমর্ন্ট এর আন্তর্জোতশক জোর্নোল। [অনলোইন] �র্খোনর্ 
বশদ্�মোন: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1350/ijps.2009.11.4.147 (Save the Children and able 
child Africa).

56 গ্রর্গরশ, এ। (2009)। অনুসন্ধোনমূলক সোক্ষোৎকোর এবং স্মৃতশ: অনুসন্ধোনমূলক সোক্ষোৎকোরর্ সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীদর্র স্মরণ কতটো সঠশক? ফ্লোরশডো আন্তর্জোতশক বশ�্ববশদ্�োলয়।

57 ল্�োম্ব, এম, ওরব্�োচ, ও�়োই, Sternberg, K, Hershkowitz, I, Horowitz, D. (2000)। অভশ�ুক্ত �শ�ু নশপীড়নর্ 
ভুক্তভোগীদর্র ক্ষর্ত্রর্ তোদর্র ফরর্নসশক সোক্ষোৎকোরর্ তদন্তকোরীদর্র মৌখশক নোটর্র �থোর্থতো। আইন এবং মোনব 
আচরণ। 24(6), 699-708। [অনলোইন]। �র্খোনর্ বশদ্�মোন: https://doi.org/10.1023/a:1005556404636.
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5.6 অনুবাদক 
এবং সাক্ষাৎকারে 
সহায়তাকারী 
ব্যক্তিবর্গ

5.6.1 অনুবাদক

প্রস্তুতশ এবং পরশকল্পনো পর্�ো�়র্ সোক্ষোৎকোরর্র সময় এবং 
সোক্ষোৎকোরকোলর্ �র্সব নথশ দর্খোনো হবর্ সর্গুলোর জন্� সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীর কোনো অনুবোদক বো সহোয়ক ব্�ক্তশর প্র�়োজন কশনো তো 
নশর্ধোরণ করো উচশত। ইতোমধ্�র্ জোনো নো থোকলর্ সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর 
সোথর্ �োগো�োগর্র সময় তোদর্র মোতৃভোষো, অন্� কোনো ভোষো (এবং 
তোদর্র দক্ষতোর স্তর) এবং সোক্ষোৎকোরর্র সময় তোরো �র্ ভোষোয় কথো বলতর্ 
সবচর্�়র্ স্বোচ্ছন্দ্� বোধ করবর্ন তো নশ�্চশত করর্ সোক্ষোৎকোরর্র ব্�বস্থো 
করোর উদ্দর্�্�র্ নশর্ধোরণ করো �র্তর্ পোরর্।

সোক্ষোৎকোরর্র সময় অনুবোদকসহ বো ছোড়োই �দশ এটশ স্পষ্ট হ�়র্ �োয় �র্, 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর বুঝতর্ অসুবশধো হচ্ছর্, তোহলর্ আপনোকর্ অব�্�ই 
সোক্ষোৎকোর বন্ধ করতর্ এবং এমন একজন অনুবোদকর্র সর্বো অন্তর্ভুক্ত 
করতর্ হবর্ �শনশ দক্ষতোর সোথর্ সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী এবং সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীর মধ্�র্ ভোষো অনুবোদর্র কোজটশ করতর্ পোরর্ন৷ এই সম্ভোবনো 
বশবর্চনো করো উচশত �র্ চোপ থোকলর্ বো অস্বস্তশকর অবস্থো থোকলর্ 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী নশর্দশষ্ট ভোষোয় স্বোভোবশকর্র চর্�়র্ কম দক্ষ হতর্ 
পোরর্ন।

অনুবোদকর্র প্র�়োজন হলর্ কোনো খ্�োতনোমো প্রতশষ্ঠোন বো সংস্থোর 
মোধ্�মর্ কোনো স্বীকৃত অনুবোদককর্ নশ�ুক্ত করোর চর্ষ্টো করো উচশত।

কোনো অনুবোদকর্র প্রোপ্�তো নশ�্চশত নো করো পর্�ন্ত সোক্ষোৎকোরর্র 
সময় এবং তোরশখ নশর্ধোরণ করো আপনোর উচশত নয় এবং সোক্ষোৎকোরর্র জন্� 
আরো বর্�শ সময় প্র�়োজন বলর্ বশবর্চনো করো উচশত।

কোনো অনুবোদকর্র ভূমশকো হলো একই ভোষোয় কথো বলর্ন নো এমন দুই 
বো ততোধশক পক্ষর্র মধ্�র্ �োগো�োগর্র ঘটতশ পূরণ করো। অনুবোদককর্ 
অব�্�ই নশরপর্ক্ষ হতর্ হবর্ এবং �ো বলো হ�়র্ছর্ এবং অনুবোদ করো হ�়র্ছর্ তো 
গোপন রোখতর্ হবর্।58

অনুবোদক �ো পোরবর্ন নো:

• �োগো�োগর্ কশছু �োগ করো বো তো থর্কর্ কশছু বোদ দর্ওয়ো, বরং 
�ো বলো হ�়র্ছর্ তো কর্বল অনুবোদ করো;

• আপনোকর্ পরোমর্� প্রদোন বো তোর মতোমত বো অন্� কোনো 
সহোয়তো প্রদোন;

• সোক্ষোৎকোরর্র ন্�ো�্�তোর কোরণ উল্লর্খ বো মন্তব্� প্রদোন করো৷

58 NSW বশচোর বশভোগ। দোভোষীর ভূমশকো। নশউ সোউথ ও�়র্লস সরকোর, অস্ট্রর্লশ�়ো।
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সোক্ষোৎকোরর্র আগর্ অনুবোদককর্ এই তথ্�/পরোমর্� প্রদোনসহ সঠশকভোবর্ 
অবহশত করো উচশত:

• সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করো হবর্ (�দশ সর্টো হয়);
• এই মর্মর্ পরোমর্� প্রদোন �র্ তোরো সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর কথো 

সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর কোছর্ এবং সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর 
প্রতশক্রশ�়ো সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর কোছর্ অনুবোদ করতর্ হবর্৷ 
তোরো অব�্�ই প্র�্ন বো উত্তর সম্পোদনো বো তোতর্ কশছু অন্তর্ভুক্ত 
করবর্ন নো;

• তোরো সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর পক্ষর্ উত্তর দর্বর্ন নো বো অন্� 
কথোপকথনর্ জড়শত হবর্ন নো;

• তোরো অব�্�ই সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী বো সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীকর্ বোধো দর্বর্ন নো এবং সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী প্র�্ন 
জশজ্ঞোসো করোর পরর্ বো সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরী প্র�্নর্র উত্তর 
দর্ও�়োর পরর্ই কথো বলবর্ন।

সোক্ষোৎকোর �ুরু করোর আগর্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ অব�্�ই নশ�্চশত 
করতর্ হবর্ �র্, অনুবোদক বশধশ এবং তোদর্র ভূমশকো বোঝর্ন। সোক্ষোৎকোর �ুরু 
হওয়োর পর ‘জড়শত হন এবং ব্�োখ্�ো করুন’ পর্�োয়র্ অনুবোদককর্ অব�্�ই 
সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর কোছর্ উপস্থশত থোকোর উদ্দর্�্� বর্ণনো করোসহ 
নশজর্র পরশচয় তুলর্ ধরতর্ হবর্।

পুরো সোক্ষোৎকোর জুড়র্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ অনুবোদককর্ প্র�্ন করোর 
পরশবর্তর্ সরোসরশ সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর সোথর্ ‘উত্তম পুরুষ’ (‘first 
person’) হশসোবর্ কথো বলতর্ হবর্, �র্মন: ‘আপনশ কশ তোর নোম কী জশজ্ঞর্স 
করতর্ পোরর্ন’। সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীকর্ অব�্�ই প্র�্ন সংক্ষশপ্ত রোখতর্ 
হবর্ এবং এমন অপভোষো বো কথোপকথন ব্�বহোর করো এড়োতর্ হবর্ �ো 
অনুবোদক বুঝতর্ পোরর্ন নো বো ব্�োখ্�ো করতর্ সক্ষম হন নো।

5.6.2 সহায়তাকারী ব্যক্তি

এদর্র সোক্ষোৎকোরর্র সময় কোনো সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশ (কখনো কখনো 
একজন দো�়শত্ব�ীল প্রোপ্তবয়স্ক বো তৃতীয় পক্ষ হশসোবর্ উল্লর্খ করো 
হয়) উপস্থশত থোকোটো সবসময় সর্রো প্রক্রশয়ো এবং প্রোয়�ই একটশ আইনশ 
আব�্�কতো:

• টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী বো অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ 
নশর্বশ�র্ষর্ 18 বছরর্র কম বয়সী ব্�ক্তশ;

• জ্ঞোনীয় অক্ষমতোসহ �র্কোনো বয়সর্র ব্�ক্তশ;
• মোনসশক সহোয়তো প্র�়োজন এমন টশকর্ থোকো বো �র্কোনো 

বয়সর্র সোক্ষী।

সাক্ষাৎকার এবং অনুবাদকের গতি

সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীদর্র অব�্�ই 
সোক্ষীর উত্তরর্র দৈর্ঘ্� এবং সোক্ষোৎকোরর্র 
সময় অনুবোদকদর্র গতশ বজোয় রোখোর 
সক্ষমতো সম্পর্কর্ সচর্তন হতর্ হবর্। কশছু 
ক্ষর্ত্রর্ উত্তর বর্� দীর্ঘ হতর্ পোরর্, বশ�র্ষ 
করর্ উন্মুক্ত প্র�্নর্র সময়। সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীরো কোনো সোক্ষীর উত্তরর্র 
প্রবোহর্ বোধো দর্বর্ন নো, এবং সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীদর্র জোর দর্ও�়ো উচশত �র্, 
সোক্ষী ধীরর্ ধীরর্ কথো বলোর চর্ষ্টো করবর্ন 
এবং অনুবোদক গতশ মশলোতর্ নো পোরলর্ তো 
উল্লর্খ করতর্ দর্ও�়ো উচশত। এটশ অনূদশত 
প্রতশক্রশ�়োর �থোর্থতোর ক্ষর্ত্রর্ আপস 
করো হয়নশ মর্মর্ নশ�্চশত করতর্ সহোয়তো 
করর্।

5.6 অনুবাদক 
এবং সাক্ষাৎকারে 
সহায়তাকারী 
ব্যক্তিবর্গ
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5.7 
উল্লেখযোগ্য 
দুর্বলতা সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ

�শ�ু, প্রতশবন্ধী ব্�ক্তশ এবং মোনসশক �ন্ত্রণো এবং মোনসশক আঘোতর্ 
আক্রোন্তসহ উল্লর্খ�োগ্� দুর্বলতো সম্পন্ন ব্�ক্তশদর্র সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণর্র ক্ষর্ত্রর্ তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই অত্�ন্ত সতর্ক হতর্ হবর্।

প্রকো�

একটশ দীর্ঘ ধোরোবোহশকতো ধরর্ প্রকো�র্র ঘটনো ঘটর্ থোকর্, �োর মধ্�র্ 
প্রত্�োখ্�োন করো থর্কর্ প্রকো� নো করো থর্কর্ অনশচ্ছুকভোবর্ প্রকো� থর্কর্ 
ঘটনোর পূর্ণ বশবরণ পর্�ন্ত রয়র্ছর্। কশছু টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ বশভশন্ন ধরনর্র 
আলোচনো এবং অ-মৌখশক ইঙ্গশতসহ আচরণ এবং কর্মর্র মোধ্�মর্ লম্বো 
সময় ধরর্ কম প্রত্�ক্ষভোবর্ প্রকো� করর্।

টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো �োরো প্রকো� করর্ তোরো প্রোয়�ই তোদর্র অভশজ্ঞতো 
সম্পূর্ণরূপর্ বর্ণনো করর্ নো এবং সম�়র্র সোথর্ সোথর্ অতশরশক্ত তথ্� প্রদোন 
করতর্ পোরর্। 60-80% টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং কশ�োর-কশ�োরীরো 
প্রোপ্তবয়স্ক হও�়োর আগর্ প্রকো� করর্ নো।

�র্সব বশষয় কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশকর্ ব্�োখ্�ো করতর্ অনশচ্ছুক করর্ তো 
হলো:

• বয়স;
• কথশত অপরোধীর সোথর্ সম্পর্ক;
• বোবোমোর সহোয়তোর অভোব;
• লশঙ্গ;
• প্রকো� করোর ক্ষর্ত্রর্ পরশণতশর ভয়, এবং (অন্�দর্র) বশ�্বোস নো 

হও�়োর বশষয়র্ ভীতশ।
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5.7.1 শিশুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচনা

সম্ভব হলর্ নোবোলকদর্র সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্ প্র�শক্ষশত কোনো ব্�ক্তশ 
কর্তৃক �ৌন �োষণ বো নশপীড়ন থর্কর্ টশকর্ থোকো �শ�ুদর্র সোক্ষোৎকোর 
নর্ও�়ো উচশত। ছোট �শ�ুদর্র সবসময় কোনো বশ�র্ষজ্ঞ কর্তৃক 
সোক্ষোৎকোর নর্ও�়ো উচশত। �শ�ুর বয়স এবং বশকো� বশবর্চনো করো অপরশহোর্�, 
কোরণ সর্টো কোনো অভশজ্ঞতো সম্পর্কর্ তোদর্র উপলব্ধশ এবং দীর্ঘমর্�়োদশ 
স্মৃতশতর্ তোদর্র তথ্� সংরক্ষণর্র সক্ষমতোকর্ প্রভোবশত করর্।

তদন্তকোরীরো �দশ নশর্ধোরণ করর্ন �র্, SEAH তদন্তর্ কোনো �শ�ুর 
সোক্ষোৎকোর নর্ও�়ো উচশত, তোহলর্ তোদর্র সুরক্ষো সংক্রোন্ত ঝুঁকশ এবং 
প্রতশক্রশ�়ো এবং সোক্ষোৎকোরর্র মোধ্�মর্ প্রোপ্ত সম্ভোব্� তথ্�র্র গুরুত্ব 
অনুধোবন করোর লক্ষ্�র্ ঝুঁকশ মূল্�োয়ন করো উচশত।59 �শ�ুদর্র জন্� দুর্বলতো 
মূল্�োয়ন করোও গুরুত্বপূর্ণ। অনর্কটো প্রোপ্তবয়স্ক দুর্বল সোক্ষীদর্র মতো 
টশকর্ থোকো �শ�ু এবং সোক্ষীদর্র সুরক্ষোর চোহশদো মশটোতর্ তোদর্রকর্ সং�্লশষ্ট 
সর্বো প্রোপ্তশর জন্� প্রর্রণ করোর প্র�়োজন হতর্ পোরর্।60 আরো তথ্�র্র 
জন্� টুলকশট দর্খুন এবং �শ�ু সুরক্ষো এবং কর্স ম্�োনর্জমর্ন্ট এর জন্� আন্ত-
সংস্থো নশর্দর্�শকোতর্ প্রদর্�শত �ৌন নশর্�োতন থর্কর্ টশকর্ থোকো �শ�ু এবং 
ঝুঁকশ মূল্�োয়ন নশর্দর্�শকোর জন্� নমুনো মূল্�োয়ন ফরম দর্খুন।61

�শ�ুদর্র সবসময় বোবোমো বো অভশভোবকর্র মতো কোনো বশ�্বস্ত 
প্রোপ্তবয়স্কর্র সোথর্ থোকো উচশত। ঝুঁকশ মূল্�োয়নর্ বশ�্বস্ত 
প্রোপ্তবয়স্কদর্র উপস্থশতশতর্ সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র বশষয়টশ অন্তর্ভুক্ত 
হও�়ো উচশত - সর্টো গোপনীয়তো বজোয় রোখোর সোথর্ সম্পর্কশত ঝুঁকশ বো 
প্রোপ্তবয়স্কদর্র উপস্থশতশ �শ�ুকর্ সম্পূর্ণরূপর্ তথ্� প্রকো� করতর্ বোধো 
প্রদোনর্র ক্ষর্ত্রর্ তোদর্র সোথর্ সম্পর্কশত ঝুঁকশ �োই হোক নো কর্ন।62

অনর্ক প্রভোব (influence) �শ�ুর নশপীড়নর্র অভশজ্ঞতো এবং সর্ তথ্� 
জোনোনোর ক্ষমতোর উপর প্রভোব (impact) ফর্লর্৷ সোংস্কৃতশক পোর্থক্� 
�োগো�োগর্র ক্ষর্ত্রর্ চ্�োলর্ঞ্জ হতর্ পোরর্, �ো ভুল বোঝোবুঝশর দশকর্ 
পরশচোলশত করতর্ পোরর্ (সোরণশ 11 দর্খুন)৷ অতএব, সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী 
এবং তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই �শ�ুকর্ প্র�্ন করোর সময় আনুষ্ঠোনশক পরশবর্�র্ 
অপরশচশতদর্র সোথর্ কথো বলতর্ �শ�ু কতটো স্বোচ্ছন্দ্�বোধ করর্ সর্টো এবং 
পোরশবোরশক আনুগত্� এবং গোপনীয়তো সম্পর্কর্ মূল্�বোধর্র মতো 
সংস্কৃতশর প্রভোব বশবর্চনো করতর্ হবর্।

5.7 
উল্লেখযোগ্য 
দুর্বলতা সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ

59  CHS অ্�োলোয়র্ন্স। (2014)। তদন্ত নশর্দর্�শকো: মোনবশক সংস্থোসমূহর্র জন্� নশজস্ব কর্মচোরীদর্র দ্বোরো নশপীড়ন, 
�োষণ, জোলশ�়োতশ বো দুর্নীতশর অভশ�োগ গ্রহণ এবং তদন্ত করোর লক্ষ্�র্ নশর্দর্�শকো।

60 বৈ�্বশক �শ�ু সুরক্ষো ও�়োর্কশং গ্রুপ। (2014)। কর্স ব্�বস্থোপনো এবং �শ�ু সুরক্ষোর জন্� আন্ত-সংস্থো নশর্দর্�শকো।

61 একই সূত্র।

62 CHS অ্�োলোয়র্ন্স। (2014)। তদন্ত নশর্দর্�শকো: মোনবশক সংস্থোসমূহর্র জন্� নশজস্ব কর্মচোরীদর্র দ্বোরো নশপীড়ন, 
�োষণ, জোলশ�়োতশ বো দুর্নীতশর অভশ�োগ গ্রহণ এবং তদন্ত করোর লক্ষ্�র্ নশর্দর্�শকো।
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5.7 
উল্লেখযোগ্য 
দুর্বলতা সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ

বয়স গ্রুপ বৈশিষ্ট্য

খুব ছোট �শ�ু: • সোক্ষোৎকোরর্র সময় তোদর্র মনো�োগ কর্ন্দ্রীভূত করো 
এবং কোর্�করভোবর্ তোদর্র স্মৃতশ অনুসন্ধোন করো কঠশন।

• সম্পূর্ণ প্র�্ন বশবর্চনো নো করর্ই পরশচশত �ব্দ বো সহজ 
বোক্�োং�র্র মোধ্�মর্ উত্তর দশতর্ পোরর্।

• কোনো অভশজ্ঞতো মনর্ রোখলর্ও অন্�দর্র কোছর্ তো 
বর্ণনো করতর্ সক্ষম নোও হতর্ পোরর্।

• অর্থ বোঝোর আগর্ই কোনো �ব্দ ব্�বহোর করতর্ 
পোরর্।

• এমনকশ “আগোমীকোল”, “অনর্ক”, বো “দীর্ঘ সময়” এর 
মতো সোধোরণ ধোরণো নশয়র্উ বশভ্রোন্তশ সৃষ্টশ করতর্ 
পোরর্।

ছোট �শ�ু: • অপরশচশত অভশজ্ঞতোর অনুভূতশ তৈরশ করতর্ কম সক্ষম।
• �ব্দভোন্ডোর খুব সীমশত।
• বড় �শ�ুদর্র তুলনোয় অতীত অভশজ্ঞতো সম্পর্কর্ 

কথোপকথনর্ জড়শত হওয়োর ক্ষর্ত্রর্ কম অভ্�স্ত।

কৈ�োর: • মৌখশক এবং জ্ঞোনীয় ক্ষমতো ব্�োপকভোবর্ পরশবর্তশত 
হয়।

• সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীরো সম্পর্ক তৈরশ করতর্, 
সোক্ষোৎকোরর্র নশর্দর্�নো প্রদোন করতর্, বো প্র�্ন 
বোঝোর বশষয়টশ নশ�্চশত করতর্ ব্�র্থ হতর্ পোরর্ন।

• সোহো�্� চোইতর্ কুণ্ঠশত হতর্ পোরর্।

সোরণশ 11: বয়স এবং বশকো�র্র বৈ�শষ্ট্�
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5.7.2 প্রতিবন্ধিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি

প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন টশকর্ থোকো ব্�ক্তশরো প্রতশবন্ধশত্বহীন ব্�ক্তশদর্র 
তুলনোয় নশপীড়ন এবং অবহর্লোর জন্� সম্ভোব্� বর্�শ ঝুঁকশতর্ থোকর্। এছোড়োও, 
প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন ব্�ক্তশরো প্রোয়ই SEAH জোনোনোর ক্ষর্ত্রর্ 
সোমোজশক, �োরীরশক এবং প্রোতশষ্ঠোনশক বোধোসহ বশভশন্ন বোধোর সম্মুখীন 
হয়। টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র সফলভোবর্ সোক্ষোৎকোর নর্ও�়োর জন্� প্রোয়�ই 
সহ�োগশতোর প্র�়োজন হয়, এবং সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র স্থোনীয় 
সম্পদ ব্�বহোর করো উচশত – �োর মধ্�র্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশদর্র কোর্�কোরশতো 
এবং তোদর্র বশ�র্ষ বোসস্থোনর্র জন্� �র্কোনো প্র�়োজনর্র ক্ষর্ত্রর্ 
অন্তর্দৃষ্টশ পর্তর্ প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন ব্�ক্তশ এবং তোদর্র প্রোথমশক 
পরশচর্�োকোরীদর্র সোথর্ কোজ করর্ন এমন প্রতশবন্ধশত্ব বশষয়ক বশ�র্ষজ্ঞ বো 
অন্�োন্� পর্�োদোর রয়র্ছর্ন।

প্রতিবন্ধিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক 
সুরক্ষার নীতিমালা

অন্তর্ভুক্তি এবং বৈষম্যহীনতা: প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন ব্�ক্তশদর্র 
সং�্লশষ্ট প্রক্রশ�়োয় অন্তর্ভুক্ত করো হ�়র্ছর্ এবং তোরো চোইলর্ 
সক্রশয়ভোবর্ অং�গ্রহণ করতর্ পোরর্ন মর্মর্ নশ�্চশত করোর পরশকল্পনো 
প্রণয়ন করোর সময় ডশজ্�োবশলশটশ লর্ন্স ব্�বহোর করুন।

অ্যাক্সেসযোগ্যতা: প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন ব্�ক্তশদর্র রর্ফোরর্ল 
সর্বোয় অ্�োক্সর্স এবং স্�োনশটর্�ন ফ্�োসশলশটশসহ সং�্লশষ্ট স্থোন ও 
ভবনসমূহর্ �োরীরশক অ্�োক্সর্স র�়র্ছর্ মর্মর্ নশ�্চশত করুন। 

লিঙ্গ সমতা: প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন নোরী এবং মর্�়র্রো SEAH এর উচ্চ 
ঝুঁকশতর্ র�়র্ছর্। প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন ব্�ক্তশদর্র সোথর্ জড়শত হও�়োর 
সময় নোরী, মর্�়র্ এবং প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন কশ�োর-কশ�োরীদর্র 
পো�োপো�শ বশভশন্ন প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন গোষ্ঠীর সদস্�সহ বশভশন্ন 
প্রতশনশধশত্বর্র সন্ধোন করুন।
�র্খোন থর্কর্ অভশ�োজশত: https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2020-09/
Tip%20Sheet%20People%20with%20disabilities%20and%20the%20safeguarding%20journey.
pdf
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https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2020-09/Tip%20Sheet%20People%20with%20disabilities%20and%20the%20safeguarding%20journey.pdf
https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2020-09/Tip%20Sheet%20People%20with%20disabilities%20and%20the%20safeguarding%20journey.pdf
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5.7 
উল্লেখযোগ্য 
দুর্বলতা সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ

প্রতিবন্ধিত্ব সম্পন্ন শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক 
সুরক্ষার নীতিমালা

মর্যাদা: উপ�ুক্ত ভোষো ব্�বহোর করুন এবং �শ�ুর সোথর্ সরোসরশ কথো 
বলুন। �শ�ু বো তোদর্র সহোয়ক ডশভোইস স্পর্� করবর্ন নো বো তোদর্র 
প্রতশবন্ধশত্বর্র কথো নশর্দর্� করবর্ন নো।

যোগাযোগ: বশভশন্ন �োগো�োগর্র প্র�়োজনীয়তো মশটোনোর 
ব্�বস্থো করুন, �োতর্ �শ�ু �র্কোনো তথ্� প্রকো� করতর্ তোদর্র 
পছন্দর্র উপোয় ব্�বহোর করতর্ পোরর্। 

শ্রবণ: বোবোমো, পরশচর্�োকোরী এবং অভশভোবকরো (অচর্তনভোবর্) 
প্রতশবন্ধশত্ব সম্পন্ন �শ�ুদর্র পক্ষর্ কথো বলতর্ পোরর্ন। অনুমোন 
করবর্ন নো এবং নশ�্চশত করুন �র্, �শ�ু স্বোধীনভোবর্ প্র�্নর্র উত্তর 
দশতর্ সক্ষম।

গোপনীয়তা: নশ�্চশত করুন �র্ �শ�ু গোপনীয়তোর স্তর বুঝতর্ পোরর্ 
এবং কর্বল তোদর্রই প্রতশবর্দনর্ প্রয়োজনীয় অ্�োক্সর্স র�়র্ছর্। 

প্রত্যাশা: নশ�্চশত করুন �র্ �শ�ু সময়সীমো, সম্ভোব্� ফলোফল এবং 
সীমোবদ্ধতোসহ তদন্ত প্রক্রশ�়ো বুঝতর্ পোরছর্। �শ�ু জোনোনো বো 
তদন্তর্ অং� নর্ও�়োর বশষ�়র্ উদ্বশগ্ন হলর্ এবং তোদর্র অং�গ্রহণর্র 
কোরণর্ সুবশধো বো সহোয়তো সর্বোর ক্ষতশ হলর্ এটশ প্রত্�ো�ো 
ব্�বস্থোপনোর ক্ষর্ত্রর্ সোহো�্� করর্।
সূত্র: সর্ভ দ্� চশলড্রর্ন এবং সক্ষম �শ�ু আফ্রশকো। (2021)। প্রতশবন্ধী অন্তর্ভুক্তশমূলক সুরক্ষো 
নশর্দর্�শকো, খণ্ড 2: পর্�োদোরদর্র জন্� নশর্দর্�শকো। 
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আদর্�শকভোবর্ অন্� সমস্ত টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং সোক্ষীদর্র সোক্ষোৎকোর 
নর্ও�়োর পরর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোক্ষোৎকোর পরশচোলশত হয়। 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ সোক্ষোৎকোর �ুরু করোর আগর্ �ুক্তশসঙ্গত 
সম�়র্র মধ্�র্ অভশ�োগ সম্পর্কর্ অবহশত করো উচশত, �োতর্ তোরো 
তদন্তকোরীদর্র দোষী সোব্�স্তমূলক এবং নশর্দোষ সোব্�স্তমূলক তথ্� ও 
প্রমোণ সংগ্রহ এবং সরবরোহ করতর্ পোরর্।

এটো মনর্ রোখো গুরুত্বপূর্ণ �র্, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণর্র উদ্দর্�্� আব�্�শকভোবর্ কোনো স্বীকোরোক্তশ প্রকো� 
করো নয়, বরং কোনো SEAH বশধশ বো নীতশ লঙ্ঘন করো হ�়র্ছর্ কশনো তো 
নশর্ধোরণ করো। একটশ ন্�ো�্� ও স্বচ্ছ প্রক্রশ�়ো অনুসরণ করতর্, সোক্ষোৎকোর 
গ্ররহণকোরী এবং সংস্থোকর্ অব�্�ই �ো করতর্ হবর্:

• তদন্তর্র ফলোফলর্র প্রর্ক্ষশতর্ �র্সব সম্ভোব্� পদক্ষর্প গৃহীত 
হতর্ পোরর্ সর্সবসহ কর্ন তোদর্র সোক্ষোৎকোর নর্ও�়ো হচ্ছর্ তো 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ অবহশত করো;

• নশ�্চশত করো �র্, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ বুঝতর্ পোরছর্ন �র্ 
তোরো তদন্ত এবং সোক্ষোৎকোরর্ সহ�োগশতো করবর্ন বলর্ আ�ো করো 
হচ্ছর্;

• গোপনীয়তোর ক্ষর্ত্রর্ প্রত্�ো�োর বশষ�়র্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশকর্ অবহশত করো এবং ভুক্তভোগী এবং সোক্ষীদর্র সোথর্ 
�োগো�োগ বো তোদর্রকর্ হয়রোনশ করলর্ �োস্তশমূলক ব্�বস্থো 
নর্ও�়ো হতর্ পোরর্;

• সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করোর জন্� সম্মতশ অর্জন এবং সোক্ষোৎকোর 
প্রদোনকোরীদর্র জোনোনো �র্ সোক্ষোৎকোরর্র সময় সোক্ষোৎকোর 
গ্রহণকোরীরো নোট নশচ্ছর্ন৷63

5.8 অভিযোগ 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
সাক্ষাৎকার

63 �ৌন �োষণ এবং নশপীড়ন থর্কর্ সুরক্ষো সম্পর্কশত আন্ত-সংস্থো স্থো�়ী কমশটশর টোস্ক ফোর্স। (2004). পূর্বর্ 
উল্লর্খ করো হ�়র্ছর্।
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5.9 
কর্মপ্রক্রিয়ায় 
সাক্ষাৎকার 
পরিচালনা

কোনো সাক্ষী সহযোগিতা না করলে বা সাক্ষাৎকার দিতে 
সম্মত না হলে কী হবে?

তদন্তকোরীদর্র মনর্ রোখো উচশত �র্ কর্মী সোক্ষীরো সোধোরণত SEAH 
তদন্তর্ সহ�োগশতো করতর্ বোধ্�। তবর্, ‘সহ�োগশতো’ �ব্দটশ ব্�োপক 
এবং তো ব্�োখ্�ো করো �র্তর্ পোরর্। উদোহরণস্বরূপ, কোনো কর্মী সোক্ষী 
সোক্ষোৎকোরর্ �োগ দশতর্ পোরর্ন, কশন্তু সোক্ষোৎকোরর্র সময় কশছু বলতর্ 
অস্বীকৃতশ জোনোন।

কর্মী নন এমন সোক্ষীরো অং�গ্রহণ করতর্ বোধ্� নন, তবর্ তদন্তকোরীদর্র 
তোদর্র অং�গ্রহণর্র গুরুত্বর্র উপর জোর দর্ও�়ো উচশত এবং সোক্ষীদর্র 
অং�গ্রহণর্র জন্� চোপ নো দশ�়র্ সমস্ত প্রোসঙ্গশক তথ্� (গোপনীয়তো 
লঙ্ঘন ছোড়ো) প্রদোন করো উচশত, �োতর্ তো কর্মী নন এমন সোক্ষীদর্র সং�্লশষ্ট 
প্রক্রশ�়ো এবং ঝুঁকশ বুঝতর্ সহোয়তো করর্।64

তদন্তর্র সময় আপনশ এমন সোক্ষীদর্র পর্তর্ পোরর্ন �োরো তদন্তর্ জড়শত 
হতর্ অনশচ্ছুক (অনশচ্ছুক সোক্ষী) বো তদন্ত প্রক্রশ�়োর বশরোধী (প্রতশকূল 
সোক্ষী)।

সাক্ষীরা অনিচ্ছুক হলে কী হবে?

কোনো সোক্ষী তদন্তকোরীদর্র সোথর্ কথো বলতর্ বো সোক্ষোৎকোরর্ 
অং�গ্রহণ করতর্ অনশচ্ছুক হও�়োর অনর্ক কোরণ র�়র্ছর্। �র্মন: অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর ভয়; কমশউনশটশ উপলব্ধশর ভয়; তোদর্র পরশচয় প্রকো� 
পোওয়োর ভয়; অথবো তদন্ত প্রক্রশ�়ো নশ�়র্ অনশ�্চয়তো।

সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীদর্র অনশচ্ছুক সোক্ষীদর্র সোথর্ সম্পর্ক গড়র্ তোলোর 
চর্ষ্টো করো উচশত এবং সোক্ষোৎকোরর্র আগর্ তোদর্র উদ্বর্গর্র নশরসন করো 
উচশত। অনশচ্ছুক সোক্ষীদর্র তদন্ত করো ঘটনোর একটশ রূপরর্খো প্রদোন করো 
উচশত এবং জোনোনো উচশত �র্, তোদর্র কোছর্ এ সম্পর্কর্ গুরুত্বপূর্ণ তথ্� 
থোকতর্ পোরর্। সম্পর্ক তৈরশর কথোপকথনর্র সময় ঘটনোর নশর্দশষ্ট বশবরণ 
আলোচনো করো উচশত নয়।

অনশচ্ছুক সোক্ষীকর্ তদন্তর্ সহোয়তো করোর জন্� চোপ দর্ও�়ো উচশত নয়। 
তদন্তকোরীর ভূমশকো হলো সম্ভোব্� সোক্ষীকর্ অবহশত পছন্দ করোর জন্� 
তথ্� এবং আ�্বোস প্রদোন করো।65

এই কথোপকথনর্র নোট রোখতর্ হবর্ এবং তদন্ত ফোইলর্ সংরক্ষণ করতর্ 
হবর্। ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরকর্ও তো জোনোতর্ হবর্।

64 CHS অ্�োলো�়র্ন্স। (2014)। তদন্ত নশর্দর্�শকো: মোনবশক সংস্থোসমূহর্র জন্� নশজস্ব কর্মচোরীদর্র দ্বোরো নশপীড়ন, 
�োষণ, জোলশ�়োতশ বো দুর্নীতশর অভশ�োগ গ্রহণ এবং তদন্ত করোর লক্ষ্�র্ নশর্দর্�শকো।

65 বশচোর মন্ত্রণোলয়, 2011. ফৌজদোরশ কোর্�বশধশতর্ সর্রো প্রমোণ অর্জন। �ুক্তরোজ্� সরকোর, p.45.
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সাক্ষী প্রতিকূল হলে কী হবে?

সম্ভোব্� সোক্ষী �র্ কোরণর্ প্রতশকূল হতর্ পোরর্ন (অর্থোৎ, তদন্তর্ জড়শত হতর্ 
অনশচ্ছুক) তোর মধ্�র্ র�়র্ছর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর ঘনশষ্ঠ হওয়ো, 
কর্তৃপক্ষর্র প্রতশ অবশ�্বোস বো এই মর্মর্ উদ্বর্গ �র্ তোরো নশজর্রোই তদন্তর্র 
বশষয় হ�়র্ উঠবর্ন। প্রতশকূল সোক্ষীরো সহ�োগশতো করতর্ অস্বীকৃতশ জোনোতর্ 
পোরর্ন বো অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর বক্তব্�কর্ সমর্থন করোর উদ্দর্�্�র্ 
মশথ্�ো তথ্� প্রদোন করতর্ পোরর্ন। �র্খোনর্ প্রতশকূল সোক্ষী কোনো 
সোক্ষোৎকোরর্ সম্মতশ দর্ন, সর্খোনর্ আপনোর সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করোর 
বশষয়টশ নশ�্চশত করর্ তো গ্রহণর্ অগ্রসর হও�়ো উচশত (তোরো এতর্ আপত্তশ নো 
করলর্)।66

�র্ক্ষর্ত্রর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ নীরব থোকর্ন বো ‘কোনো মন্তব্� 
নর্ই’ বলর্ উত্তর দর্ন, সর্ক্ষর্ত্রর্ও তদন্তকোরীদর্র তোদর্রকর্ প্র�্ন করোর 
এবং তোদর্র উত্তর দর্ও�়োর সু�োগ প্রদোনর্র দো�়শত্ব র�়র্ছর্। তোই, সমস্ত 
পরশকল্পশত প্র�্ন জশজ্ঞোসো করো আব�্�ক।
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সাক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি থাকলে কী হবে?

সোক্ষোৎকোরর্র সময় কোনো সোক্ষীকর্ জশজ্ঞোসো করো প্র�়োজন 
হতর্ পোরর্ �র্, সোক্ষোৎকোরর্র সময় তশনশ �ো বলর্ছর্ন সর্টো এবং তদন্তর্র 
সময় সংগৃহীত অন্�োন্� তথ্�র্র মধ্�র্ উল্লর্খ�োগ্� অসঙ্গতশ র�়র্ছর্। 
উদোহরণস্বরূপ, অন্�োন্� সোক্ষীর বশবরণ বো অন্�োন্� প্রমোণ, সোক্ষী �ো 
বলর্ছর্ন তোর সোথর্ বশরোধ পূর্ণ।

এসব অসঙ্গতশর পশছনর্ বর্� ক�়র্কটশ কোরণ র�়র্ছর্: এর অনর্কগুলো সোক্ষী 
বো অন্�দর্র সত্�শকোরর্র ভুল, তবর্ কখনো কখনো সোক্ষী মশথ্�ো বক্তব্� 
প্রদোন করতর্ পোরর্। কোরণ �োই হোক নো কর্ন, অসঙ্গতশ ব্�োখ্�ো করোর জন্� 
সোক্ষীকর্ জশজ্ঞোসো করো প্র�়োজন এবং এক্ষর্ত্রর্ নশম্নলশখশত নীতশমোলো 
অনুসরণ করো উচশত:

• অসঙ্গতশ তোৎপর্�পূর্ণ হলর্ তোর ব্�োখ্�ো চোও�়ো উচশত।
• কোনো সুস্পষ্ট ব্�োখ্�ো নো থোকলর্ সতর্কতোর সোথর্ বশবর্চনো 

করোর পরর্ই কর্বল ব্�োখ্�ো চোও�়ো উচশত।
• সোক্ষীর বশবরণ সম্পূর্ণরূপর্ অনুসন্ধোন করোর পরর্ কর্বল 

সোক্ষোৎকোর �র্ষর্ ব্�োখ্�ো চোও�়ো উচশত।
• অসঙ্গতশ ব্�োখ্�ো করোর জন্� কোনো সোক্ষীকর্ জশজ্ঞোসো 

করোর উদ্দর্�্� হলো সত্� সন্ধোন করো, সোক্ষীকর্ তোর বক্তব্� 
পরশবর্তন করোর জন্� চোপ দর্ও�়ো নয়।

• সোক্ষীর পরোমর্�, অনুসরণ বো সম্মতশর জন্� কতটো ঝুঁকশপূর্ণ হতর্ 
পোরর্ ব্�োখ্�োয় সর্টো বশবর্চনো করো উচশত।

• সুস্পষ্ট অসঙ্গতশর জন্� ব্�োখ্�ো বর্র করোর লক্ষ্�র্ কৌ�লর্ 
প্র�্নর্ ভোষো প্রয়োগ করো উচশত এবং এমনভোবর্ উপস্থোপন করো 
উচশত �োতর্ তো সংঘোতমূলক নো হয়।67
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উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বাদ পড়ে গেলে কী হবে?

সোক্ষোৎকোরর্র সময় কোনো সোক্ষী তোর বক্তব্�র্ উল্লর্খ করর্ননশ এমন 
প্রোসঙ্গশক তথ্� সম্পর্কর্ তোকর্ জশজ্ঞোসো করোর প্র�়োজন হতর্ পোরর্। এই 
পরশস্থশতশতর্ তথ্� সম্পর্কর্ সোক্ষীর জ্ঞোন আছর্ কশনো তো জশজ্ঞোসো করো 
প্র�়োজন হতর্ পোরর্। সোক্ষোৎকোর �র্ষর্ সোক্ষী বক্তব্� প্রদোনর্র পরর্ই 
কর্বল তো জশজ্ঞোসো করো উচশত।

এ ধরনর্র প্র�্নর্র পরশকল্পনো করোর সময় সোক্ষী কর্তৃক বোদ দর্ও�়ো 
তথ্� ফলো-আপ করোর জন্� �থর্ষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কশনো, সোক্ষী পরোমর্�, 
অনুসরণ বো সম্মতশর জন্� ঝুঁকশপূর্ণ কশনো, এবং �র্ তথ্� নর্ই তো পোও�়োর 
লক্ষ্�র্ উত্তরর্র উপর বশরূপ প্রভোব ফর্লর্ নো এমন সর্বোত্তম ধরনর্র 
প্র�্ন বশবর্চনো করো উচশত (�র্মন নশর্দর্�নোমূলক প্র�্ন – উত্তর সম্পর্কর্ 
পরোমর্� দর্য় এমন প্র�্ন)।

জশজ্ঞোসো করোর জন্� একটশ কোর্�কর প্রোরম্ভশক প্র�্ন: “আপনশ এই 
ঘটনো সম্পর্কর্ আমোকর্ আর কী বলতর্ পোরর্ন?” সোক্ষীর উত্তরর্ কর্স/
মোমলোর প্রোসঙ্গশক তথ্� থোকলর্ও পর্�োপ্ত বশ�দ বশবরণর্র অভোব থোকলর্ 
সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর উচশত একটশ উন্মুক্ত ফলো-আপ প্র�্ন করো, 
�র্মন: “আমোকর্ বলুন………”। আরো বশ�দ প্রদোন করো হলর্ সোক্ষীকর্ 
কৌ�লর্ জশজ্ঞোসো করো উচশত, কর্ন তশনশ মূল বক্তব্�র্ এই তথ্� প্রদোন 
করর্ননশ, �দশ নো তশনশ ইতোমধ্�র্ কোরণটশ উল্লর্খ করর্ থোকর্ন।

তদন্তকোরীদর্র সংঘোতমূলক নয় এমন পদ্ধতশতর্ প্র�্ন জশজ্ঞোসো করো উচশত 
এবং সচর্তন হও�়ো উচশত �র্, সোক্ষী তোর বক্তব্� থর্কর্ হোরশ�়র্ �োও�়ো তথ্� 
সত্�শই জোনর্ন নো বো সত্�শকোরভোবর্ই মনর্ রোখতর্ পোরর্ন নোই।68
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সাক্ষাৎকার কিভাবে রেকর্ড করা হয়?

কোনো ডশজশটোল রর্কর্ডোর বো অনুরূপ ডশভোইস ব্�বহোর করর্ সমস্ত 
সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করো্টো সর্বোত্তম প্রক্রশয়ো। তবর্, রর্কর্ড করোর 
আগর্ সোক্ষীর কোছ থর্কর্ অনুমতশ নশতর্ হবর্ এবং সোক্ষোৎকোর �ুরু হও�়োর সোথর্ 
সোথর্ সোক্ষী কর্তৃক পুনরোয় নশ�্চশত করর্ সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড করোর অনুমতশ 
নশতর্ হবর্। সোক্ষী রর্কর্ড করোর অনুমতশ দশতর্ অস্বীকৃতশ জোনোলর্ কোরণ 
এবং সোক্ষোৎকোরর্র একটশ নোট তৈরশ এবং তোরপর নোট নর্ও�়োর মোধ্�মর্ 
নথশভুক্ত করো উচশত।

�র্ তদন্তকোরী প্রধোন সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরী নন তশনশ সোক্ষোৎকোর রর্কর্ড 
করোর জন্� দো�়ী হবর্ন। সরঞ্জোম কোজ করছর্ এবং সঠশকভোবর্ সর্ট করো 
হয়র্ছর্ এবং সরঞ্জোমর্র পর্�োপ্ত ব্�োটোরশ লোইফ র�়র্ছর্ মর্মর্ নশ�্চশত করোর 
লক্ষ্�র্ সোক্ষোৎকোরর্র আগর্ অবশলম্বর্ �র্কোনো সরঞ্জোম পরীক্ষো 
করোর পরোমর্� দর্ও�়ো হচ্ছর্। প্রয়োজনর্ ব্�বহোরর্র লক্ষ্�র্ অতশরশক্ত 
ব্�োটোরশর ব্�বস্থো রোখো উচশত। রর্কর্ডশং ডশভোইস সোক্ষীর কোছর্ দৃ�্�মোন 
থোকো উচশত এবং লুকোনো থোকো উচশত নয়। ডশভোইসটশ পরশচোলনোকোরী 
তদন্তকোরীর সোক্ষোৎকোর চলোকোলর্ ডশভোইসর্র ব্�োটোরশ লোইফ এবং মর্মরশর 
সক্ষমতো পর্�বর্ক্ষণ করো উচশত এবং �র্ কোনো সমস্�োর ক্ষর্ত্রর্ 
অবশলম্বর্ প্রধোন তদন্তকোরীকর্ অবহশত করো উচশত। কোনো সমস্�ো 
দর্খো দশলর্ সোক্ষোৎকোর স্থগশত করো, সমস্�ো সং�োধন করো, এবং সমস্�ো 
সং�োধন করোর জন্� অল্প সম�়র্র প্র�়োজন হলর্ সোক্ষোৎকোর পুনরোয় 
�ুরু করো উচশত। �ুক্তশসঙ্গতভোবর্ স্বল্প সম�়র্র মধ্�র্ সমস্�ো সং�োধন 
করো নো গর্লর্ হোতর্ লর্খো নোটর্র মোধ্�মর্ সোক্ষোৎকোর এগশ�়র্ নশতর্ হবর্।

সাক্ষাৎকারে কার নেতৃত্ব দেওয়া উচিত?

সোক্ষোৎকোরর্ নর্তৃত্ব দর্ও�়োর জন্� কর্ সবচর্য়র্ �োগ্� পরশকল্পনো পর্�ো�়র্ 
তো বশবর্চনো করো উচশত। সোক্ষোৎকোর প্রদোনকোরীর মতো একই লশঙ্গ, 
সোংস্কৃতশক বশষয়র্ সচর্তনতো বো অভশজ্ঞতোর ভশত্তশতর্ এই সশদ্ধোন্ত নর্ও�়ো 
হতর্ পোরর্। প্রধোন সোক্ষোৎকোর গ্রহণকোরীর অব�্�ই সং�্লশষ্ট বশষয় 
সম্পর্কর্ ভোল জ্ঞোন থোকতর্ হবর্।
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কোথায় সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত?

পরশকল্পনো পর্�োয়র্ সোক্ষীর সোক্ষোত্কোর নর্ও�়োর জন্� তশনশ কোথোয় তো 
পছন্দ করর্ন সর্টো বশবর্চনো করো উচশত। আপনোর বশকল্প সীমশত হতর্ পোরর্, 
তবর্ নশম্নলশখশত বশষয়গুলো বশবর্চনো করো উচশত:

 সোক্ষীর নশরোপত্তো, সোক্ষোত্কোর স্থলর্ আগমন এবং প্রস্থোন করোর 
সময়সহ।

 গোপনীয়তো, কর্ আপনোর বো সোক্ষীর আগমন বো প্রস্থোন দর্খতর্ 
পোরর্? কর্উ কশ সোক্ষোত্কোর �ুনতর্ পোরর্?

 সুবশধো, সোক্ষোৎকোরর্র স্থোন কশ সোক্ষীর জন্� সহজর্ 
অ্�োক্সর্স�োগ্�? এটো কশ গণ-পরশবহনর্র কোছোকোছশ? সোক্ষীকর্ 
কতদূর �র্তর্ হবর্? তোকর্ কশ ভ্রমণ খরচ প্রদোন করো উচশত বো 
পরশ�োধ করো উচশত?

 সময়, সোক্ষোৎকোরর্র সময় কশ সোক্ষীর জন্� উপ�ুক্ত?

 স্বোচ্ছন্দ্�, সোক্ষীর কশ খোবোর বো পোনীয় এবং বোথরুমর্ অ্�োক্সর্সর্র 
প্র�়োজন হবর্? সোক্ষী কশ সশঁড়শ ব্�বহোর করতর্ পোরর্ন? 
সোক্ষোৎকোরর্র স্থোনর্ কশ হশটশং বো কুলশং সশস্টর্ম আছর্? সোক্ষী 
কোথোয় সোক্ষোৎকোর থর্কর্ বশরতশ নশতর্ পোরর্ন?

সোক্ষীর সোক্ষোৎকোর তোর বোড়শতর্ নর্ও�়ো হলর্ রর্কর্ডশং�়র্র সময় বোড়শর 
ঠশকোনো উল্লর্খ নো করোর বশষয়র্ সতর্কতো অবলম্বন করো উচশত।

সাক্ষীদের কিভাবে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করা উচিত?

সোক্ষীদর্র অব�্�ই সবসময় সোক্ষোত্কোরর্র জন্� প্রস্তুত করতর্ হবর্। এটশ 
সোক্ষোত্কোরর্র ঠশক আগর্ বো সোক্ষোত্কোরর্র ক�়র্ক ঘণ্টো বো দশন আগর্ হতর্ 
পোরর্।

প্রস্তুতশতর্ সোক্ষোত্কোরর্র উদ্দর্�্� ও কশভোবর্ সোক্ষোত্কোর পরশচোলশত হবর্ 
এবং কোরো তোতর্ উপস্থশত থোকবর্ন সর্টোর ব্�োখ্�ো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত। 
আমন্ত্রণ জোনোনো �োতর্ সোক্ষোৎকোরর্ বশরতশর প্র�়োজন হবর্ কশনো, 
সর্ কোনো প্র�্ন বুঝতর্ পোরছর্ নো কশনো এবং সোক্ষোত্কোর গ্রহণকোরী 
প্র�্নটশর পুনরোবৃত্তশ করবর্ন কশনো, সোক্ষোত্কোর গ্রহণকোরী খুব দ্রুত কথো 
বললর্ আরো ধীরর্ কথো বলবর্ন কশনো, বো সোক্ষোৎকোরর্র সময় তোর অন্�োন্� 
উদ্বর্গ বো সমস্�ো আছর্ কশনো সোক্ষীকর্ সর্টো জোনোনোর সু�োগ দর্ওয়ো 
উচশত। সোক্ষীকর্ সোক্ষোৎকোরর্র গোপনীয়তোর বশষ�়র্ও আ�্বস্ত করো উচশত, 
তবর্ ভবশষ্�তর্ কোরো সোক্ষোত্কোরর্ অ্�োক্সর্স পোবর্ বো কোদর্র অ্�োক্সর্স 
থোকতর্ পোরর্ তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই সর্ বশষয়র্ সৎ হতর্ হবর্।

5.9 
কর্মপ্রক্রিয়ায় 
সাক্ষাৎকার 
পরিচালনা
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কখন সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করা উচিত?

সোক্ষোত্কোরর্র সময় নশর্ধোরণর্র ক্ষর্ত্রর্ তদন্তর্র চোহশদোর পো�োপো�শ 
মোনসশক আঘোত বো মোনসশক চোপর্র সম্ভোব্� প্রভোব বশবর্চনো করো উচশত। 
মোনসশক আঘোত এবং চোপ মনর্ রোখোর প্রক্রশ�়োয় প্রভোব ফর্লতর্ পোরর্, তবর্ 
তো সোক্ষীকর্ জশজ্ঞোসো করর্ নশর্ধোরণ করো উচশত। কোনো কোনো 
সোক্ষী দর্রশ নো করর্ সোক্ষোত্কোর দশতর্ পছন্দ করবর্ন, আর অন্�রো পরর্ 
সোক্ষোত্কোর দশতর্ চোইবর্ন। তবর্, তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই মনর্ রোখতর্ হবর্ �র্, 
সম�়র্র সোথর্ সোথর্ স্মৃতশ বশবর্ণ হ�়র্ �োয়। সোক্ষী রমজোন বো অন্�োন্� কোরণর্ 
কোন সম�়র্ ক্লোন্ত হতর্ পোরর্ন সর্সব সময়ও বশবর্চনো করো উচশত।

সাক্ষাৎকারের সময় মেয়াদ কী হবে?

সোক্ষোত্কোর অপ্র�়োজনীয়ভোবর্ দীর্ঘ হও�়ো উচশত নয় এবং তো 
সোক্ষোত্কোরর্র সতর্কতোমূলক পরশকল্পনো এবং সুনশপুণ সোক্ষোত্কোর 
পরশকল্পনোর মোধ্�মর্ এড়োনো �র্তর্ পোরর্। নশয়মশত বশরতশর বশষয়র্ 
পরশকল্পনো করো উচশত এবং সোক্ষীর জন্� সোক্ষোত্কোর স্বস্তশদোয়ক হও�়ো 
উচশত।

সোক্ষোত্কোরর্র জন্� সোক্ষীকর্ আমন্ত্রণ জোনোনোর সময় তদন্তকোরীদর্র 
তোড়োহুড়ো করর্ সোক্ষোৎকোর নর্ও�়োর পরশবর্তর্ সোক্ষীর সোক্ষোত্কোর 
নর্ও�়োর জন্� কতটো সময় আছর্ সর্টো বো অপর্�োপ্ত সম�়র্র ক্ষর্ত্রর্ সোক্ষীর 
আবোর সোক্ষোত্কোরর্র জন্� ফশরর্ আসোর বশষয়টশ নশ�্চশত করো উচশত।

5.9 
কর্মপ্রক্রিয়ায় 
সাক্ষাৎকার 
পরিচালনা
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6 তদন্ত 
প্রতিবেদন 
বিশ্লেষণ ও লিখন

প্রোসঙ্গশক অং�ীজনদর্র কোছর্ তদন্তর্র প্রক্রশ�়ো, তথ্� এবং উদঘোটশত 
তথ্� জোনোনোর জন্� তদন্ত প্রতশবর্দন বো প্রতশবর্দন অপরশহোর্�। 69 
প্রতশবর্দন অব�্�ই সঠশক, নশরপর্ক্ষ এবং বস্তুনশষ্ঠ হতর্ হবর্, �োতর্ তদন্তর্র 
উপোদোনগুলো সংক্ষশপ্ত, স্পষ্ট, সম্পূর্ণ এবং ব্�োকরণগত দশক থর্কর্ 
সঠশকভোবর্ বর্ণনো করো হয়। প্রতশবর্দন প্রদোনর্র সময়সীমো তদন্ত এবং 
সংস্থোর উপর নশর্ভর করতর্ পোরর্। তদন্তকোরীদর্র প্রতশবর্দন জমো দর্ও�়োর 
সময়সীমোর ক্ষর্ত্রর্ নশর্দর্�নোর জন্� কর্মপরশধশ (টোর্মস অফ রর্ফোরর্ন্স) 
ব্�বহোর করো উচশত।

তদন্তকোরী এবং সহ-তদন্তকোরী কর্তৃক �ৌথভোবর্ প্রতশবর্দন লর্খো হয়। 
ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর চূড়োন্ত প্রতশবর্দন অনুমোদন করর্ন, নশ�্চশত 
করর্ন �র্ উদঘোটশত তথ্� নশর্ভর�োগ্� এবং প্রমোণর্র এবং প্র�়োজনীয় 
প্রমোণর্র মোনদণ্ডর্র সোথর্ সোমঞ্জস্�পূর্ণ। ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর 
কর্তৃক অনুমোদশত হলর্ প্রতশবর্দন উপ�ুক্ত সশদ্ধোন্ত গ্রহণকোরীর কোছর্ 
জমো দর্ও�়ো হয়।

69 জোতশসংঘর্র অভ্�ন্তরীণ তদোরকশ সর্বোর অফশস। (2015)। তদন্ত ম্�োনু�়োল।
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6.1 তদন্ত 
প্রতিবেদন

তদন্ত প্রতশবর্দনর্র উদ্দর্�্� হলো তদন্তর্র পদক্ষর্প এবং সংগৃহীত 
প্রমোণ সঠশকভোবর্ নথশভুক্ত করো এবং নশষর্ধোজ্ঞো আরোপ করোর মতো 
অতশরশক্ত পদক্ষর্প নর্ও�়োর লক্ষ্�র্ প্র�়োজনীয় তথ্�র্র ব্�বস্থোপনো 
করো। প্রতশবর্দনর্ কর্বল বোস্তব ভশত্তশক তথ্� অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্, 
বশবর্চনোমূলক তথ্� অন্তর্ভুক্ত করো থর্কর্ বশরত থোকতর্ হবর্ এবং উপসংহোরর্ 
সুপোরশ� অন্তর্ভুক্ত করতর্ হবর্।

তদন্ত প্রতশবর্দনর্ �ো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত:

• �র্ অভশ�োগ তদন্ত করো হচ্ছর্;
• অভশ�োগর্ �র্ প্রোসঙ্গশক নীতশ বো মোনদণ্ড �ো লঙ্ঘন করো হয়র্ছর্;
• তদন্ত পরশচোনোর ক্ষর্ত্রর্ প্রমোণর্র মোনদণ্ড, �র্মন, ‘সম্ভোব্�তোর 

ভোরসোম্�’;
• অভশ�োগকর্ সমর্থন করর্ বো সমর্থন করর্ নো এবং সর্ইসোথর্ 

কোনো অবনতশকর বো প্র�মনমূলক পরশস্থশতশর প্রমোণসহ 
তদন্তর্র সময় প্রোপ্ত প্রমোণ;

• প্রোপ্ত প্রমোণর্র অর্থ কী তোর সর্ সম্পর্কশত বশ�্লর্ষণ;
• উপসংহোর।

প্রতশবর্দন লর্খোর আগর্ তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই তদন্তর্র সময় প্রোপ্ত তথ্� 
এবং প্রমোণ বশ�্লর্ষণ করতর্ হবর্ এবং অভশ�োগর্র বশরুদ্ধর্ প্রমোণ মূল্�োয়ন 
করোর লক্ষ্�র্ কোনো পদ্ধতশগত প্রক্রশ�়ো ব্�বহোর করতর্ হবর্। অনুচ্ছর্দ 
3.2.1-এর প্রমোণ মূল্�োয়ন ম্�োট্রশক্স অভশ�োগর্র বশভশন্ন দশক এবং 
সংগৃহীত এবং বশদ্�মোন প্রমোণ মূল্�োয়নর্ সহোয়ক হতর্ পোরর্।

তথ্� সংগঠশত করো এবং কোনো কোঠোমোগত পদ্ধতশ ব্�বহোর করো 
মূল্�োয়ন প্রক্রশ�়োর জন্� এবং প্রমোণর্র মোনদণ্ডর্র �র্ত পূরণ করো হ�়র্ছর্ 
কশনো তো নশর্ধোরণর্র জন্� গুরুত্বপূর্ণ।
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6.1.1 প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু

সারসংক্ষেপ

এটশ তদন্তর্র �ুরু থর্কর্ চূড়োন্ত প্রতশবর্দন পর্�ন্ত খুব সংক্ষশপ্ত বশবরণ 
প্রদোন করবর্। এতর্ এমন কোনো তথ্� থোকো উচশত নয় �ো প্রতশবর্দনর্র 
মূল অং�র্ নর্ই। অন্�োন্� সমস্ত বশভোগ সম্পন্ন নো হও�়ো পর্�ন্ত 
সোরসংক্ষর্প লর্খো উচশত নয়।70

ভূমিকা

ভূমশকো তদন্তর্র পটভূমশ সম্পর্কশত তথ্� প্রদোন করর্। এতর্ নশম্নলশখশত 
বশষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করো উচশত:

• কর্স/মোমলোর নোম এবং সূত্র নম্বর।
• প্রতশবর্দনর্র তোরশখ এবং তদন্তর্র তোরশখ।
• গোপনীয়তো সম্পর্কশত বশবৃতশ।
• অভশ�োগর্র আওতো এবং অভশ�োগর্র সংখ্�ো, সোক্ষী এবং 

অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর তথ্�সহ কথশত লঙ্ঘশত মোনদণ্ডর্র 
উল্লর্খ।

পদ্ধতি

পদ্ধতশ বশভোগর্ তদন্তর্র পদ্ধতশ এবং প্রক্রশ�়োর রূপরর্খো উল্লর্খ করো হয়, 
�োর মধ্�র্ র�়র্ছর্:

• তদন্তকোরী এবং তদন্ত দলর্র ভূমশকো এবং দো�়শত্ব;
• কশভোবর্ কোনো টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ-কর্ন্দ্রশক পদ্ধতশ তদন্তর্ 

অন্তর্ভুক্ত করো হ�়র্ছশল;
• প্র�়োজনীয় প্রমোণর্র মোনদণ্ড (�র্মন, ‘সম্ভোব্�তোর ভোরসোম্�’) 

এবং সর্ মোনদণ্ডর্র সংক্ষশপ্ত বশবরণ;
• তদন্তর্র সময় দর্খো দর্য় এমন কোনো বোধো বো সমস্�ো;
• সোক্ষীরো সহ�োগশতো নো করলর্ বো সোক্ষোৎকোরর্ অং�গ্রহণ করতর্ 

অনশচ্ছুক হলর্ সর্টোর উল্লর্খসহ গৃহীত সোক্ষোৎকোর।

প্রতিবেদন গোপনীয় রাখা

তদন্ত প্রতশবর্দন অব�্�ই গোপনীয় রোখতর্ 
হবর্ এবং জ্ঞোত প্র�়োজনর্র ভশত্তশতর্ 
কর্বল সংস্থোর মধ্�র্ প্রকো� করতর্ হবর্। 
গোপনীয়তোর নশর্দর্�শকো অনুসোরর্ সংস্থোকর্ 
অব�্�ই সমস্ত সতর্কতো অবলম্বন করতর্ 
হবর্, �োতর্ প্রকো� করোর বশষয়র্ অনুমোদশত 
ক্ষর্ত্র ছোড়ো প্রতশবর্দন প্রকো� নো করো হয়৷ 
�র্সব ক্ষর্ত্রর্ অনুমোদশত হওয়ো সোপর্ক্ষর্ 
প্রকো� করো �র্তর্ পোরর্ সর্গুলোর মধ্�র্ 
র�়র্ছর্:

• �র্ক্ষর্ত্রর্ অপরোধ সংঘটশত 
হও�়োর প্রমোণ র�়র্ছর্ এবং কর্স/
মোমলো স্থোনীয় কর্তৃপক্ষর্র কোছর্ 
পোঠোনো হ�়র্ছর্;

• �র্ক্ষর্ত্রর্ তদন্তর্র ফলর্ 
�োস্তশমূলক ব্�বস্থো বো �ুনোনশ 
অনুষ্ঠশত হয় এবং প্রক্রশ�়োর অং� 
হশসোবর্ প্রতশবর্দন বো বশষয়বস্তু 
প্রকো� করো হয়। 

6.1 তদন্ত 
প্রতিবেদন

70 �ৌন �োষণ এবং নশপীড়ন থর্কর্ সুরক্ষো সম্পর্কশত আন্ত-সংস্থো স্থো�়ী কমশটশর টোস্ক ফোর্স। (2004)। পূর্বর্ 
উল্লর্খ করো হ�়র্ছর্।
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উদ্ঘাটিত তথ্য

উদ্ঘোটশত তথ্� বশভোগ প্রতশবর্দনর্র বর্�শরভোগ অং� নশ�়র্ গঠশত, �র্খোনর্ 
অভশ�োগর্র সপক্ষর্ বো খণ্ডন করোর জন্� অভশ�োগ এবং প্রমোণর্র 
বশস্তোরশত বশবরণ প্রদোন করো হয়। উদ্ঘোটশত তথ্�র্ নশরপর্ক্ষভোবর্ এবং 
সত্�র্র উপর ভশত্তশ করর্ বর্ণনো করো উচশত, তদন্তকোরীদর্র মতোমত নয়, 
বশস্তোরশতভোবর্ বর্ণশত প্রমোণ দ্বোরো তো সমর্থশত হওয়ো উচশত। একোধশক 
অভশ�োগ থোকলর্ - দোষী সোব্�স্তমূলক ও নশর্দোষ সোব্�স্তমূলক উভয় 
ক্ষর্ত্রর্ই - নীতশ ও আচরণবশধশ উভয় প্রর্ক্ষোপটর্ - প্রমোণর্র ব্�োখ্�োসহ 
প্রতশটশর কথো উদ্ঘোটশত তথ্� বশভোগর্ আলোদোভোবর্ বর্ণনো করো উচশত71 
(টর্বশল 12 দর্খুন)।

6.1 তদন্ত 
প্রতিবেদন

71 একই সূত্র।

72 মোনবশক জবোবদশহশতোর অং�ীদোরশত্ব। (2008). পূর্বর্ উল্লর্খ করো হ�়র্ছর্।

টর্বশল 12: উদঘোটশত তথ্�র্র তোলশকো

উপসংহার এবং সুপারিশমালা

এই বশভোগর্ প্রতশটশ অভশ�োগর্র72 জন্� আলোদোভোবর্ উপসংহোর এবং 
সুপোরশ�র্র সোরোং� প্রদোন করো উচশত। প্রমোণ এবং উদঘোটশত তথ্� 
ব্�বহোর করর্ তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই প্রতশটশ অভশ�োগর্র জন্� 
নশম্নলশখশতগুলোর মধ্�র্ একটশ উপসংহোরর্ পৌঁছোতর্ হবর্:

 প্রমাণিত/প্রতিপন্ন: অভশ�োগ তখন প্রমোণশত হয় �খন পর্�োপ্ত 
প্রমোণ থোকর্ �র্ সং�্লশষ্ট ঘটনো ঘটোর সম্ভোবনো ঘটনো নো ঘটোর চর্য়র্ 
বর্�শ।

 অপ্রমাণিত/অপ্রতিপন্ন: অভশ�োগ তখন অপ্রমোণশত হয় �খন 
তদন্ত অভশ�োগ প্রমোণ করোর সপক্ষর্ পর্�োপ্ত প্রমোণ সংগ্রহ 
করতর্ ব্�র্থ হয়, বো তদন্তর্ প্রমোণ হয় �র্ সং�্লশষ্ট ঘটনো ঘটর্নশ।

 অনিষ্পত্তিমূলক: অভশ�োগ প্রমোণশত হতর্ পোরর্ কশনো তদন্তর্ তো 
নশর্ধোরণ করো নো গর্লর্ অভশ�োগ অনশষ্পত্তশমূলক হয়।

অভশ�োগ

প্রোসঙ্গশক নীতশ বো 
আচরণবশধশ

দোষী সাব্যস্তমূলক প্রমাণ 
(অভশ�োগ সমর্থনকোরী প্রমোণ)

নির্দোষ সাব্যস্তমূলক প্রমাণ 
(অভশ�োগ সমর্থন করর্ নো এমন প্রমোণ)

অভশ�োগ 1

অভশ�োগ 2
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�োস্তশমূলক ব্�বস্থোর জন্� সুপোরশ� করবর্ন নো। অসদোচরণর্র মূল 
কোরণগুলোর সোথর্ অব�্�ই সং�োধনমূলক পদক্ষর্পর্র সুপোরশ� 
�ুক্ত করতর্ হবর্৷ ব্�বস্থোপনোর সোথর্ আলোচনো করোর পরর্ ম্�োজমর্ন্ট 
অ্�োডভোইজরশ প্রতশবর্দনর্ সং�োধনমূলক পদক্ষর্পর্র সুপোরশ� 
বশস্তোরশতভোবর্ উল্লর্খ করোর বশষয়টশ বশবর্চনো করবর্ন।

অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ বো অন্�দর্র দ্বোরো টশকর্ থোকো বো সোক্ষীদর্র 
বশরুদ্ধর্ কোনো প্রতশ�োধ, বো প্রতশ�োধর্র বশষয়র্ উদ্বর্গ (অথবো 
অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর বশরুদ্ধর্ প্রতশ�োধ বো প্রতশ�োধর্র বশষয়র্ 
উদ্বর্গ) এই বশভোগর্ বর্ণনো করো উচশত।73

পরিশিষ্ট

পরশ�শষ্টর্ অব�্�ই তদন্তর্র বশষয়বস্তুকর্ সমর্থন করর্ এবং প্রমোণ ও 
উদঘোটশত তথ্�কর্ সমর্থন করর্ এমন সমস্ত প্রোসঙ্গশক তথ্� অন্তর্ভুক্ত 
থোকতর্ হবর্, �োতর্ অন্তর্ভুক্ত থোকতর্ পোরর্ (তবর্ এতর্ সীমোবদ্ধ নয়):

• তদন্তর্র সময়, ঝুঁকশ এবং কর্মপরশকল্পনো;
• স্বোক্ষরশত সোক্ষোৎকোরর্র কপশ এবং নোট;
• ফোইল করোর জন্� নোট;
• প্রমোণ লগ;
• হর্ফোজত ক্রম;
• প্রোসঙ্গশক প্রক্রশ�়ো এবং পদ্ধতশর কপশ;
• সংগৃহীত প্রমোণর্র ফটোকপশ বো ছবশ।

6.1 তদন্ত 
প্রতিবেদন

73 �ৌন �োষণ এবং নশপীড়ন থর্কর্ সুরক্ষো সম্পর্কশত আন্ত-সংস্থো স্থো�়ী কমশটশর টোস্ক ফোর্স। পূর্বর্ উল্লর্খ 
করো হ�়র্ছর্।
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6.1.2 প্রতিবেদন লেখার সেরা প্রক্রিয়া

তদন্ত প্রতশবর্দন অব�্�ই সত্�র্র উপর ভশত্তশ করর্ এবং নশরপর্ক্ষ, ন্�ো�্� 
এবং পুঙ্খোনুপুঙ্খ হতর্ হবর্ এবং তোতর্ তদন্তর্ উত্থোপশত সমস্ত প্র�্নর্র 
উত্তর থোকতর্ হবর্। ভোলো প্রতশবর্দন পরশষ্কোর, সংক্ষশপ্ত, সঠশক এবং 
বোধগম্�ভোবর্ লর্খো হয়।74

 পরিষ্কার: প্রতশবর্দন স্পষ্ট এবং সরোসরশ ভোষোয় লর্খো উচশত, �ো 
অস্পষ্ট বোক্�োং� বো পরশভোষো মুক্ত এবং উপ�ুক্ত ক্ষর্ত্রর্ গ্রোফ, 
চোর্ট এবং অন্�োন্� ভশজ্�ু�়োল সহ�োগর্ সমর্থশত।

 সংক্ষিপ্ত: সংক্ষশপ্ত (কশন্তু স্পষ্ট এবং নশর্ভুল) �শরোনোম এবং 
উপ-�শরোনোমর্র পো�োপো�শ কর্তৃবোচ্� ব্�বহোর করো উচশত।

 সঠিক: প্রতশবর্দন বস্তুনশষ্ঠ এবং ব্�োকরণগতভোবর্ সঠশক এবং 
ত্রুটশমুক্ত হও�়ো উচশত।

 বোধগম্য: প্রতশবর্দন �তটো সম্ভব সংক্ষশপ্ত হও�়ো উচশত, 
তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই নশ�্চশত করতর্ হবর্ �র্ সমস্ত প্র�়োজনীয় 
তথ্�, প্রমোণ এবং উদঘোটশত তথ্� তোতর্ অন্তর্ভুক্ত করো হ�়র্ছর্। 
উদঘোটশত তথ্� নথশ এবং প্রমোণ দ্বোরো সমর্থশত হতর্ হবর্।

6.1 তদন্ত 
প্রতিবেদন

74 একই সূত্র।
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তদন্ত প্রতশবর্দনর্ উদঘোটশত তথ্� এবং সুপোরশ� ছোড়োও তদন্তকোরীরো SEAH 
অভশ�োগ প্রোপ্তশর সোথর্ সম্পর্কশত সংস্থোর নীতশ, প্রক্রশ�়ো এবং পদ্ধতশর 
বশষ�়র্ সুপোরশ� করতর্ পোরর্ন। ব্�বস্থোপনো পরোমর্� প্রতশবর্দনর্ সুপোরশ� 
বর্ণনো করো হয় এবং সংস্থোকর্ তোর অভশ�োগ প্রক্রশ�়ো এবং নীতশমোলোর 
উন্নয়ন করো এবং SEAH থর্কর্ মোনুষকর্ রক্ষো করোর লক্ষ্�র্ আন্তর্জোতশক 
মোনদণ্ড এবং সর্বোত্তম প্রক্রশয়ো অনুসরণ করো নশ�্চশত করতর্ সহোয়তো 
করোটো সুপোরশ�র্র লক্ষ্�।

ব্�বস্থোপনো পরোমর্� প্রতশবর্দনর্ টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষী বো অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর বশরুদ্ধর্ সম্ভোব্� প্রতশ�োধ নর্ও�়োর বশষ�়র্ কোনো 
উদ্বর্গও রর্কর্ড করো উচশত, তবর্ এতর্ কোনো �নোক্তকোরী তথ্� থোকবর্ 
নো, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ, সোক্ষীদর্র পরশচয় এবং অভশ�োগ সং�্লশষ্ট 
ব্�ক্তশকর্ বর্নোমী রোখো হবর্।

6.2 ব্যবস্থাপনা 
পরামর্শ 
প্রতিবেদন
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7. তদন্ত সমাপ্ত 
করা

তদন্ত প্রতশবর্দন ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর কর্তৃক অনুমোদশত হলর্ এবং 
পরবর্তী পদক্ষর্পর্র জন্� প্রোসঙ্গশক সশদ্ধোন্ত গ্রহণকোরীদর্র কোছর্ জমো 
দর্ও�়ো হলর্ তদন্তকোরীদর্র অব�্�ই তদন্ত বন্ধ করতর্ হবর্। অভশ�োগ 
প্রমোণশত হলর্ ব্�বস্থোপনো এবং/অথবো সংস্থো কোনো �োস্তশমূলক 
ব্�বস্থো গ্রহণ করোর জন্� দো�়ী।

উদঘোটশত তথ্� নশর্বশ�র্ষর্ তদন্তকোরীদর্রকর্ সমোপ্ত করোর সমস্ত পদ্ধতশ 
পরশচোলনো করতর্ হবর্, �োর মধ্�র্ অন্তর্ভুক্ত থোকতর্ পোরর্

 প্রমাণ ফেরত/হস্তান্তর: তদন্তর্র সময় প্রোপ্ত �র্কোনো 
প্রমোণ �র্খোন থর্কর্ তো পোওয়ো গশয়র্ছর্ সর্ই মূল ব্�ক্তশ বো স্থোনর্ 
ফশরশ�়র্ দর্ও�়ো বো হস্তোন্তর করো প্র�়োজন, সংস্থোর নীতশ বো 
প্রক্রশয়োর অধীনর্ অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশ �োগ্� হতর্ পোরর্ন 
এমন �র্কোনো আপশল প্রক্রশ�়োর জন্� বশবরণর্। তদন্তকোরীদর্র 
তদন্তর্র সময় প্রোপ্ত তথ্�, রর্কর্ড এবং ডর্টো ধোরণ ও সংরক্ষণর্র 
জন্� সংস্থো বো সরকোরর্র ডর্টো সুরক্ষো বশধশ উল্লর্খ করতর্ হবর্।

 ডিব্রিফ ম্যানেজমেন্ট: তদন্তকোরীদর্র প্রক্রশ�়ো এবং তদন্তর্ 
উদঘোটশত তথ্�র্র বশষ�়র্ ব্�বস্থোপনোকর্ একটশ ডশব্রশফশং সর্�ন প্রদোন 
করতর্ হতর্ পোরর্।

 অর্জিত শিক্ষা: তদন্তর্র সময় কোনটশ ভোলো হ�়র্ছর্ এবং 
ভবশষ্�তর্ তদন্তর্র ক্ষর্ত্রর্ কোথোয় উন্নয়ন করো �র্তর্ পোরর্ তো 
নশর্ধোরণ করতর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর এবং দল সহ�োগর্ একটশ 
‘অর্জশত �শক্ষো সর্�ন’ পরশচোলনো করো তদন্তকোরীদর্র পক্ষর্ সহোয়ক 
হতর্ পোরর্।75

75 জোতশসংঘর্র অভ্�ন্তরীণ তদোরকশ সর্বোর অফশস। (2015). তদন্ত ম্�োনুয়োল।
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মান নিশ্চিতকরণ পর্যালোচনা

তদন্ত প্রতশবর্দন অনুমোদন করোর আগর্ ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোর 
তদন্তর্র মোনদণ্ড নশ�্চশতকরণর্র বশষয়টশ পর্�োলোচনো পরশচোলনো করর্ন। 
এই পর্�োলোচনোয় �ো অন্তর্ভুক্ত:

 খসড়ো তদন্ত প্রতশবর্দনর্র সত্�তো এবং নশর্ভুলতো পরীক্ষো করর্ 
প্রতশবর্দনর্র বশ�্লর্ষণ এবং উদঘোটশত তথ্� বোস্তবসম্মতভোবর্ সঠশক 
এবং প্রমোণ ভশত্তশক মর্মর্ নশ�্চশত করো।

 সঠশক তদন্ত পদ্ধতশ অনুসরণ করো হ�়র্ছর্ এবং কর্মপরশধশ (টোর্মস অফ 
রর্ফোরর্ন্স) এবং তদন্ত পরশকল্পনো সঠশক কশনো তো পরীক্ষো করো।

 খসড়ো তদন্ত প্রতশবর্দনর্ উল্লর্খশত সমস্ত প্রমোণসহ প্রোপ্ত সমস্ত 
প্রমোণ, প্রমোণ লগর্ সঠশক ক্রমর্ রর্কর্ড করো হ�়র্ছর্, তো �থো�থভোবর্ 
সুরক্ষশত এবং প্র�়োজনর্ পোওয়ো �োবর্ মর্মর্ পরীক্ষো করো।

 সমস্ত তদন্ত নথশ – কর্মপরশধশ (টোর্মস অফ রর্ফোরর্ন্স), তদন্ত 
পরশকল্পনো, অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশকর্ প্রর্রশত বশজ্ঞপ্তশ, 
সোক্ষোৎকোর পরশকল্পনো, সোক্ষোত্কোর রর্কর্ডশং, সোক্ষোত্কোর নোট, 
ইমর্ইল, ফোইল নোট, প্রমোণ লগ, প্রমোণর্র রসশদ / হর্ফোজত ক্রম 
ফরম, ইনভর্স্টশগর্টর নোট – �থো�থভোবর্ দো�়র্র করো হ�়র্ছর্ মর্মর্ 
পরীক্ষো করো।

7. তদন্ত সমাপ্ত 
করা
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8.1 দূরবর্তী তদন্তর্ ভূমশকো এবং দো�়শত্ব
8.2 দূরবর্তী তদন্ত পরশকল্পনো এবং ঝুঁকশ মূল্�োয়ন
8.3 দূরবর্তী তদন্তর্ প্রমোণ সংগ্রহ করো
8.4 দূরবর্তী সোক্ষোৎকোর পরশচোলনো

দূরবর্তী তদন্ত 
পরশচোলনো
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আদর্� নো হলর্ও নশর্দশষ্ট ক্ষর্ত্রর্ দূরবর্তী তদন্ত প্র�়োজন হতর্ 
পোরর্। তদন্তকোরীদর্র দূরবর্তী তদন্তর্র জন্� পরশকল্পনোয় প্র�়োজনীয় 
অভশ�োজন অন্তর্ভুক্ত করর্ একই প্রক্রশ�়ো অনুসরণ করতর্ হবর্। সরোসরশ 
তদন্তর্র চর্�়র্ দূরবর্তী তদন্তর্ ভূমশকো এবং দো�়শত্ব ভশন্ন। এতর্ স্থোনীয় 
দলর্র কোনো সদস্�কর্ সং�্লশষ্ট স্থোনর্ �র্কোনো কোর্�ক্রম 
পরশচোলনো করর্ তদন্তকোল ব্�োপী তদন্তকোরীদর্র কোছর্ অব্�োহতভোবর্ প্রমোণ 
এবং তথ্� প্রদোন করতর্ হবর্।

8. দূরবর্তী তদন্ত 
পরিচালনা

স্বোস্থ্�, সুরক্ষো এবং নশরোপত্তো এবং/অথবো বোজর্টর্র সীমোবদ্ধতোর কোরণর্ 
ভ্রমণ এবং চলোচলর্ বশধশনশষর্ধ থোকলর্ দূরবর্তী তদন্তর্র প্র�়োজন 
হতর্ পোরর্। দূরবর্তী তদন্ত পরশচোলনো করোর সময় তদন্ত দলকর্ নশর্দশষ্ট 
কোর্�ক্রম বোস্তবোয়নর্র লক্ষ্�র্ স্থোনীয় সহোয়তো অন্তর্ভুক্ত করতর্ হতর্ 
পোরর্। কোর্�কর এবং দক্ষ দূরবর্তী তদন্তর্র জন্� ভূমশকো এবং দো�়শত্ব 
সম্পর্কর্ স্পষ্টতো প্রতশষ্ঠো করো সবচর্য়র্ ভোলো।

তদন্ত সরোসরশ বো দূরবর্তীভোবর্ পরশচোলশত হোক নশর্বশ�র্ষর্ তদন্তকোরীদর্র 
দো�়শত্ব অভশন্ন থোকর্। তোদর্র অব�্�ই পুরো প্রক্রশ�়ো তদোরকশ করতর্ এবং 
প্র�়োজনীয় পরশকল্পনো তৈরশ করতর্ হবর্। তবর্, দূরবর্তী তদন্তর্ কোনো 
বোধোর ক্ষর্ত্রর্ বশবরণ সমন্বয় করো প্র�়োজন। উদোহরণস্বরূপ, নশম্নবর্ণশত 
উদ্দর্�্�র্ সহোয়তো দলর্ স্থোনীয় সদস্�র্র প্র�়োজন হতর্ পোরর্:

 সম্মত মোনদণ্ড অনু�ো�়ী স্থোনীয় প্রমোণ সংগ্রহ করো, তদন্তকোরীদর্র 
কোছর্ জমো দর্ওয়োর জন্� কপশ, ছবশ, হর্ফোজত ক্রম এবং নোট প্রদোন 
করো;

 সোক্ষোৎকোর নর্ও�়োর জন্� সোক্ষী, টশকর্ থোকো ব্�ক্তশ এবং অভশ�োগ 
সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর সোথর্ সমন্বয় করো, তোদর্র স্থশতশ�ীল এবং 
পর্�োপ্ত ইন্টোরনর্ট সং�োগর্ অ্�োক্সর্সসহ উপ�ুক্ত স্থোন আছর্ 
মর্মর্ নশ�্চশত করো, কোনো সম্মত এবং নশরোপদ অ্�োপ্লশকর্�ন 
ব্�বহোর করো;

 তদন্তর্র সোথর্ জড়শত কোরো জন্� সুরক্ষো ঝুঁকশ রয়র্ছর্ কশনো তো 
নশর্ধোরণ করতর্ তদন্ত এবং ইনভর্স্টশগর্�ন ম্�োনর্জোরদর্র সোথর্ 
সহ�োগশতো করো এবং সর্সব ঝুঁকশ মোকোবর্লোয় প্রতশক্রশ�়োর 
কৌ�ল বোস্তবোয়নর্ সহোয়তো করো;

 তদন্ত চলোকোলর্ সমস্ত ক্রশ�়োকলোপর্ SEAH তদন্তর্র সর্বোত্তম 
প্রক্রশয়োর নীতশমোলো প্র�়োগ করো;

 সঠশক এবং পর্�োপ্ত �োগো�োগর্র লোইন এবং ধরন তদন্তকোরীদর্র 
সোথর্ খোলো আছর্ মর্মর্ নশ�্চশত করো;

 �র্ কোনো, এবং সমস্ত, তদন্তকোরীর সোথর্ �োগো�োগ নশরোপদ 
এবং গোপনীয় মর্মর্ নশ�্চশত করো।

8.1 দূরবর্তী 
তদন্তে ভূমিকা এবং 
দায়িত্ব
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8.2 দূরবর্তী তদন্ত 
পরিকল্পনা এবং 
ঝুঁকি মূল্যায়ন

দূরবর্তী তদন্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন

দূরবর্তী তদন্ত পরশকল্পনো প্রণয়নর্র ক্ষর্ত্রর্ কশছু বশবর্চনোর মধ্�র্ 
অন্তর্ভুক্ত হও�়ো উচশত:

 মানবসম্পদ: সং�্লশষ্ট স্থোনর্ থোকোর সীমোবদ্ধতোর পরশপ্রর্ক্ষশতর্ 
কোদর্র তদন্তর্ জড়শত হও�়ো উচশত সর্টো এবং সং�্লশষ্ট ঝুঁকশর বশষয়টশ 
তদন্তকোরীদর্র বশবর্চনো করতর্ হবর্;

 সময় এবং সময়সীমা;

 গোপনীয়তা;

 ঝুঁকি।

দূরবর্তী তদন্তে ঝুঁকি

দূরবর্তী তদন্তর্র ক্ষর্ত্রর্ নশম্নবর্ণশত ক্ষর্ত্রগুলোতর্ ঝুঁকশ মোকোবর্লোর 
জন্� ব্�োপক ভশত্তশক অনুধোবন, সচর্তনতো এবং কৌ�ল প্র�়োজন:

 অ্যাক্সেস এবং সংযোগ: দূরবর্তী তদন্তর্ সোক্ষোত্কোরর্ সম্ভোব্� 
কোনো অনলোইন প্ল্�োটফর্ম ব্�বহোর করো হবর্, কম্পশউটোর এবং 
ইন্টোরনর্টর্ অ্�োক্সর্স থোকো প্র�়োজন। সোক্ষীদর্র স্থশতশ�ীল 
ইন্টোরনর্টর্ অ্�োক্সর্স এবং এসব পদ্ধতশর মোধ্�মর্ নশরোপত্তো এবং 
গোপনীয়তো নশ�্চশত করোর সোথর্ প্রোয়ই ঝুঁকশ �ুক্ত থোকর্।

 নিরাপত্তা: অনলোইনর্ সোক্ষোত্কোর পরশচোলনো এবং প্রমোণ সংগ্রহর্র 
জন্� কোনো স্থোনীয় ফোকোল প�়র্ন্টর্র সোথর্ কোজ করোর 
ক্ষর্ত্রর্ নশরোপত্তো ঝুঁকশ দর্খো দশতর্ পোরর্। দূরবর্তী সোক্ষোত্কোর 
পরশচোলনো এবং প্রমোণর্র কপশ পোঠোনোর জন্� নশর্ভর�োগ্� এবং 
সুরক্ষশত প্ল্�োটফর্ম ব্�বহোর করোটো তদন্তর্র বশ�ুদ্ধতো, টশকর্ থোকো 
ব্�ক্তশ, সোক্ষী এবং অভশ�োগ সং�্লশষ্ট ব্�ক্তশর নোম ও তথ্� এবং 
সংগৃহীত প্রমোণর্র সুরক্ষোর জন্� অত্�ন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

 সংগ্রহ: �র্হর্তু তদন্তকোরীরো দূরবর্তী তদন্তর্র সময় �োরীরশকভোবর্ 
উপস্থশত থোকর্ন নো, তোই প্রমোণ সংগ্রহর্র জন্� তোদর্র স্থোনীয় দলর্র 
সদস্�দর্র উপর নশর্ভর করতর্ হবর্। এটশ �থো�থ প্রক্রশ�়ো অনুসরণ 
করো নশ�্চশত করোর ক্ষর্ত্রর্ ঝুঁকশ সৃষ্টশ করতর্ পোরর্ (�র্মন, হর্ফোজত 
ক্রম, প্রমোণর্র বশকৃতশ নশরসন করোর ব্�বস্থো ইত্�োদশ)।

 গোপনীয়তা: আরো বর্�শ লোক তদন্তর্ জড়শত থোকলর্ এবং 
ব্�ক্তশগতভোবর্ তদোরকশ করো সম্ভব নো হলর্ তদন্তর্ গোপনীয়তো 
নশ�্চশত করোর ঝুঁকশ থোকতর্ পোরর্।
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দূরবর্তী তদন্তর্ প্রমোণ সংগ্রহর্র জন্� তদন্তকোরীদর্র দলর্র কোনো 
স্থোনীয়, বশ�্বস্ত এবং প্র�শক্ষশত সদস্�র্র সোথর্ সহ�োগশতো করতর্ হবর্। 
সম্ভবত, বর্�শরভোগ প্রমোণ স্থোনীয় দলর্র সদস্� কর্তৃক সংগ্রহ করো হবর্, 
তদন্তকোরীদর্র এবং দলর্র স্থোনীয় সদস্�র্র মধ্�র্ স্পষ্ট �োগো�োগ 
এবং কশভোবর্, কখন, এবং কোর কোছ থর্কর্ প্রমোণ সংগ্রহ করতর্ হবর্ সর্ বশষয়র্ 
পদ্ধতশগত পরশকল্পনো প্র�়োজন। দূরবর্তী তদন্তর্ প্রমোণ সংগ্রহর্র 
ক্ষর্ত্রর্ মনর্ রোখতর্ হবর্ এমন কশছু বশষয়র্র মধ্�র্ রয়র্ছর্:

 প্রমোণ সংগ্রহর্র জন্� দলর্র স্থোনীয় সদস্�দর্র কোছর্ সমস্ত 
প্রোসঙ্গশক সরঞ্জোম এবং উপকরণ র�়র্ছর্ মর্মর্ নশ�্চশত করো। এর 
মধ্�র্ টর্ম্পোর-প্রুফ প্রমোণর্র ব্�োগ, ব্�বহোরর্র জন্� টর্মপ্লর্ট 
(হর্ফোজত ক্রম, প্রমোণ লগ) এবং রর্কর্ডশং ডশভোইস বো দূরবর্তী 
সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র জন্� কম্পশউটোর অন্তর্ভুক্ত থোকতর্ পোরর্;

 প্রমোণ সংগ্রহর্র ক্ষর্ত্রর্ দলর্র স্থোনীয় সদস্�র্র জন্� বশদ্�মোন 
�র্কোনো সীমোবদ্ধতো বশবর্চনো করো;

 কখন এবং কশভোবর্ তদন্তকোরীদর্র কোছর্ প্রমোণ সরবরোহ করো হবর্ তো 
নশর্ধোরণ করো, স্থোনীয় অবস্থোন থর্কর্ তদন্তকোরীদর্র কোছর্ প্রমোণ 
স্থোনোন্তর করোর ক্ষর্ত্রর্ গোপনীয়তো এবং নশরোপত্তো নশ�্চশত করো।

8.3 দূরবর্তী 
তদন্তে প্রমাণ 
সংগ্রহ করা
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সরোসরশ তদন্তর্ বশধশনশষর্ধ থোকলর্ দূরবর্তী সোক্ষোৎকোরর্র প্র�়োজন হয়। 
এই পরশস্থশতশতর্ দলর্র স্থোনীয় সদস্�রো সোক্ষোত্কোর প্রদোনকোরী এবং 
সোক্ষোত্কোর গ্রহণকোরীদর্র মধ্�র্ ফোকোল পয়র্ন্ট হবর্ন, �ো উপ�ুক্ত সর্রো 
প্রক্রশয়ো এবং প্রোটোকল ব্�বহোর নশ�্চশত করবর্। দূরবর্তী সোক্ষোত্কোর 
পরশচোলনোর সর্রো প্রক্রশয়োয় �ো অন্তর্ভুক্ত থোকবর্:

 সোক্ষোৎকোর গ্রহণর্র জন্� পর্�োপ্ত ইন্টোরনর্ট অ্�োক্সর্স নশ�্চশত 
করো। সম্ভব হলর্ সোক্ষোত্কোর প্রদোনকোরীদর্র সোক্ষোৎকোরর্র জন্� 
সম্মত, নশরপর্ক্ষ, নশরোপদ স্থোনর্ আসোর জন্� আমন্ত্রণ জোনোনো 
উচশত। এটশ পরশবর্�কর্ আরো ভোলোভোবর্ নশয়ন্ত্রণ করতর্ সহোয়তো 
করর্, গোপনীয়তোর ঝুঁকশ হ্রোস করর্, �র্কোনো প্র�ুক্তশগত 
সমস্�োয় সোক্ষোত্কোর প্রদোনকোরীদর্র সহোয়তো করর্ এবং সোক্ষোত্কোর 
প্রদোনকোরীদর্র জন্� আরো স্বস্তশকর পরশবর্�র্র সৃষ্টশ করর্ �র্খোনর্ 
তোরো আরো নশর্দ্বশধোয় কথো বলতর্ পোরর্ন;

 সোক্ষোত্কোর প্রদোনকোরীদর্র রুম স্ক্�োন করোর জন্� কম্পশউটোর 
ক্�োমর্রো ব্�বহোর করোর অনুমতশ প্রদোন, �োতর্ তদন্ত দলর্র অং� বো 
সহোয়তোকোরী ব্�ক্তশ/সঙ্গীদর্র সোথর্ পূর্বর্ সম্মত নন এমন কোনো 
অতশরশক্ত লোক উপস্থশত নো থোকর্;

 সোক্ষোত্কোর প্রদোনকোরীদর্র অবহশত সম্মতশতর্ দূরবর্তী সোক্ষোৎকোর 
রর্কর্ড করো;

 অনুবোদকর্র প্র�়োজন হওয়োর ক্ষর্ত্রর্ সম্ভব হলর্ ভোর্চু�়োল 
প্ল্�োটফর্মর্র মধ্�র্ �ুগপত অনুবোদ ফোং�ন ব্�বহোর করো।

8.4 দূরবর্তী 
সাক্ষাৎকার 
পরিচালনা
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