িজএএম (GAM)+ক আইএএসিস +জনক1াপ (IASC GenCap) 4েজ6 +জ7ার
সমতা 4:ািমেঙর এক< টু ল িহেসেব ব1বহার কের, যা +জনক1াপ (GenCap)
পরামশEকরা তােদর কােজর +GেH ব1বহার কের থােকন।
এক নজের িজএএম (GAM)
আইএএসিস (IASC) +জ7ার উইথ এজ মাকE ার (GAM) হেলা এমন এক< টু ল যা
মানিবক সাড়াদান 4কেMর আওতায় গৃহীত 4:ােমর +GেH +জ7ার ও বয়সিভিTক
পাথEক1Uেলােক বুঝেত সাহায1 কের। আইএএসিসর আেগর +জ7ার মাকE ারেক আরও
শিWশালী করার অনুেরােধর িভিTেত এই টু ল< Zতির করা হয়, যােত বয়সেক
এক< সুচক িহেসেব :হণ করার পাশাপািশ মিনটিরংেক এক< U^_পূণE উপাদান
িহেসেব +যাগ করা হয়। এ< এমন এক< U^_পূণE লািনEং ও +সa মিনটিরং টু ল,
যা গৃহীত 4:ােমর কাযEকািরতা পিরমােপর পাশাপািশ ZবিচেHর সবUেলা িদেকর
4িত লG1 রােখ এমন 4:াম Zতিরেত সংcাUেলােক সাহায1 কের।
4েজ6 4dাবনার +GেH ২০০৯ সাল +থেক ব1বhত আইএএসিস +জ7ার মাকE ােরর
পিরবেতE িহউম1ািনটািরয়ান i1ািনং সাইেকল (এইচিপিস) ২০১৯-এর সােথ এই
িজএএম ব1বhত হেত l^ কের। িফন1ািnয়াল o1ািকং িসেpম (এফ<এস)-এর
+GেHও এই টু ল একইভােব ব1বhত হেব। এবং সদস1 +দশUেলােক পরামশE +দয়া
হেয়েছ তারা +যন আইএএসিস +জ7ার উইথ এজ মাকE ােরর মাধ1েম এফ<এস-এ
িরেপাটEকারী এবং এর সােথ মিনটিরং ডাটার িভিTেত এই মাকE ার< আপেডটকারী
ফাি7ং পাটEনারেদরেকই +কবল ফা7 +দয়।
িজএএম (GAM) িক চায়?
িজএএম (GAM) 4:ােমর +GেH ১২< অত1ারশ1কীয় উপাদােনর, +যUেলা 3জ4ার
ই67য়ািল9 3মজারস বা িজইএম (GEM) নােম পিরিচত, িভিTেত 4েজ6
মূল1ায়ন কের।
চার< মূল িজইএম (GEM)-এর 4িত<র জন1 দু< কের সােপা<Eং িজইএম আেছ,
+যUেলা 4েজ6 মিনটিরেঙর সময় িবেবচনা করা হয়। এর ফেল 4েজে6র +কান
িদক< ভােলাভােব চলেছ আর +কান িদক< আরও উtত করা যায়, তা
4িতফিলত হয়।
মূল 4:াম এ1াকশন সuক পেথ আেছ িকনা তা খুেঁ জ +বর কের িজএএম
(GAM)। <িত>? জনেগাAী C>ােম অংশ িনেত এবং এক9 CেজেGর Cিত9

পযJ ােয় Cভাব রাখেত পারেছ িকনা তার উপর িভিO কের 3বাঝা যায় C>াম
ভােলাভােব চলেছ িকনা।
4:ামUেলা +যৗিWভােব পিরচািলত হওয়া উিচত এই ধারাবািহকতায়- 4থেম
+জ7ারিভিTক চািহদা িবেxষণ, এরপর এই িবেxষেণর িভিTেত কাযEzম :হণ এবং
এUেলা :হেণর ফেল +শষপযE{ কারা উপকৃ ত হে| তা +বর করা।
িজএএম (GAM) +কািডং এসব এ1াকশেনর উপিcিত ও ধারাবািহকতােক
4িতফিলত করার পাশাপািশ +জ7ার ও বয়সেক 4:ােমর মেধ1 অ{ভুE W কের।
4েজ6 Zতিরর পযEােয় চার< মূল িজইএম (GEM)+ক U^_ +দয়া হয়।

4েজ6 Zতিরর পযEায়

মিনটিরং পযEায়

এ. 3জ4ার এনালাইিসস
িবিভt বয়সী নারী,
+মেয়, +ছেল ও পু^েষর
চািহদা, ভূ িমকা ও
Gমতাকাঠােমা +বাঝা যায়
িড. সমিTত কাযJ Uম
িবিভt বয়সসীমার নারী,
+মেয়, +ছেল ও পু^ষরা
সuক স€দ পাে|
িজ. CেজেGর উপর
Cভাব
4েজ6 চলার সময়
যথাযথ বয়সসীমার নারী,
+মেয়, +ছেল ও পু^ষরা
িস‚া{ 4ভািবত করেত
পারেছন
3জ. সুিবধাCািX
িবিভt বয়সসীমার নারী,
+মেয়, +ছেল ও পু^ষরা
িবিভt ধরেনর সুিবধা
পাে|

িব. এসএিডিড সংগৃহীত ও
িবেxিষত
িবিভt ধরেনর
জনেগা•ীেক গণনায় +নয়া
হেয়েছ
ই. িজিবিভ +থেক সুরGা
জনেগা•ী আেগর তু লনায়
িনরাপদ

িস. সuক টােগEট করা
হেয়েছ
স€দ সuক জনেগা•ীর
কােছ যাে|

+ক. স„ি…
িবিভt ধরেনর জনেগা•ী
স„…

এল. 4েজে6র সমস1া
সমস1াUেলা জানা +গেছ
এবং +সUেলােক গণনায়
+নয়া হে|

মূল িজইএম (GEM)

এফ. অন1েদর সােথ
সম•য়
অন1ান1 +স6র ও +স6র
সদস1েদর সােথ সম•য়
এইচ. িফডব1াক ও
আই. ƒ|তা
অিভেযাগ
জনেগা•ী 4েয়াজনীয় তথ1
জনেগা•ী অিভেযাগ করেত পাে|
পাের এবং +সUেলা +শানা
হয়

সহেযাগী িজইএম (GEM)

িজএএম (GAM) িকভােব কাজ কের? Zয়ংিUয় 3কািডং

িজএএম (GAM) 4েজ6Uেলােক ০ +থেক ৪ +‡ল +কােড ভাগ কের এবং +স
অনুযায়ী 4েজে6র সাড়াদােনর সGমতা ও এর ধারাবািহকতােক উtত করেত িকছু
সহজ পরামশE +দয়।বˆিনবEাচনী 4ে‰র উTেরর িভিTেত ƒয়ংিzয়ভােব এসব +কাড
চেল আেস।
4িত< িজইএম (GEM) +কাড 4েয়াজনীয় 4:াম এ1াকশন অথবা পদেGপ এবং
+জ7ার ও বয়সসীমার িভিTেত িনধEািরত হয়। যিদ িতন< 4ে‰রই উTর থােক
তেব ƒয়ংিzয়ভােব 4েজ6<র িজইএম (GEM) +কাড হয় ৪। যিদ +কােনা<রই
উTর না থােক তেব +কাড হয় ০।
যিদ ৩ অথবা ৪< মূল িজইএম (GEM)-এর +কাড একই হয়, তেব 4েজে6র
িজএএম (GAM) +কাড ƒয়ংিzয়ভােব ওই একই িজইএম (GEM) +কাড হয়।
যিদ দুই িকংবা তেতািধক িজইএম (GEM) +কাড ০ হয়, তেব িজএএম (GAM)
হয় ০।
4েজে6র সাম:ীক িজএএম (GAM) +কাড আেস ƒত‹ িজইএম (GEM) +কাড
+থেক এবং তা িজইএম (GEM)Uেলার মাধ1েম পাওয়া 4:ািমেঙর দৃশ1মান ধরেনর
4িতিনিধ_ কের।
কনেট\

3কাড

C>ােমর 3ক]িব^ু
এম

9

Ø

3জ4ার

টােগJ ট

Cেযাজ7 নয়

3মইনি_িমং

এ7াকশন

+যখােন

সুিনিদE … এক<

4েত1েকই

Œপেক টােগEট

টােগEট
+জ7ার
+ বয়স
+ এ1াকশন*

৪

4িতটা

4:ােমর মূল

4েয়াজন আেছ

বয়সসীমার

উে•শ1 হেলা

এমন

+জনেগা•ীেক

4িতটা

জনেগা•ীর

অ{ভুE W কের

বয়সসীমার

সােথ স€ৃW

+জ7ার সমতা

+জনেগা•ীেক

হয় না িকংবা

আনেত ভূ িমকা

অ{ভুE W কের

তােদর ওপর

রাখার স•াবনা +জ7ার সমতা

+কােনা 4ভাব

+বিশ

বৃি‚ করা

রাখেত পাের
না

+জ7ার

৩

+ এ1াকশন

4িতটা

4িতটা

4েয়াজন আেছ

বয়সসীমার

বয়সসীমার

এমন

+জনেগা•ীেক

+জনেগা•ীেক

জনেগা•ীর

অ{ভুE W না

অ{ভুE W না

সােথ স€ৃW

কেরও

কেরও +জ7ার

হয় না িকংবা

+জ7ার সমতা

সমতার

তােদর ওপর

আনেত ভূ িমকা

িবষয়<েক

+কােনা 4ভাব

রাখার স•াবনা সামেন আনার

রাখেত পাের

+বিশ

না

িদেক 4ধানত
লG1 রােখ

বয়স

২

+ এ1াকশন

+জ7ার

অসমতার

4েয়াজন আেছ

সমতায় ভূ িমকা িবষয়<েক

এমন

রাখার স•াবনা তু েল ধরেলও

জনেগা•ীর

কম

+জ7ার সমতা

সােথ স€ৃW

আনেত

হয় না িকংবা

4েয়াজনীয়

তােদর ওপর

পদেGপ :হণ

+কােনা 4ভাব

কের না

রাখেত পাের
না

এ1াকশন

১

+জ7ার

অসমতার

4েয়াজন আেছ

সমতায় ভূ িমকা িবষয়<েক

এমন

রাখার স•াবনা তু েল ধরেলও

জনেগা•ীর

কম

+জ7ার সমতা

সােথ স€ৃW

আনেত

হয় না িকংবা

4েয়াজনীয়

তােদর ওপর

পদেGপ :হণ

+কােনা 4ভাব
রাখেত পাের

কের না
+না এ1াকশন

০

না

4:ােমর সােথ িনয়মতাি‹ক উপােয় স€ৃW হেত
পাের না

িজএএম (GAM) 3fল 3fার 4:াম এ1াে4াচ *4:ামিভিTক এ1াকশন, উপাদান
িকংবা পদেGপ

িজএএম (GAM)এইচএনও
এর ব7বহার
িহউম1ািনটািরয়ান
িজএএম (GAM)
িনডস ওভারিভউ
উ‘মােনর
ড’েমে“র +GেHও
ব1বহার করা যায়।
+যমন:

এইচআরিপ
িহউম1ািনটািরয়ান
+রসপn i1ান

নতু ন! ওেয়েব পাওয়া যােl িজএএম (GAM) টু ল
িজএএম (GAM)- ২০১৫-২০১৮
২০১৮ 3থেক
এর সবেশষ
এেšল টু ল
ওেয়বিভিTক
ভাসEন< এক<
এ1ািiেকশন
ওেয়বিভিTক
এ1ািiেকশন, যা
ওিসএইচএ
(OCHA) ˜ারা
সমিথEত। দুগম
E
এলাকায় ব1বহােরর
জন1 এ<
অফলাইেনও পাওয়া
যােব। অনলাইন
টু ল িহেসেব এর
ব1বহার l^
২০১৮ সােলর

িপএমআর
+পিরয়িডক
মিনটিরং িরেপাটE

সুিবধাসমূহ:
• বৃহTর উে•েশ1
ব1বহারেযাগ1
• +দশ ও
সংcািভিTক
িবেxষণ
›াpার পযEােয়
• 4কৃ ত সহায়তার
িবেxষণ
(+ক সুিবধা পাে|,
+ক অংশ িনে|,
এর পাশাপািশ
সুরGা ও
জবাবিদিহতা
িনিœত হে|)

মাঝামািঝ সমেয়।
ড’েম“ Zতিরর তািরথ ২৩ +ম ২০১৮
উৎস: আইএএসিস +জনক1াপ (IASC GenCap)
+যাগােযাগ: IASC-gam@un.org

