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সাোংি 

শিশুদের কল্যাণ রক্ষাদথে ও সুরক্ষা ব্যব্স্থার জন্য োশ়িত্ব পাল্ন্ করার সম়ি ইংল্যাদের সু্কল্ এব্ং 
কদল্জগুশল্ অব্িযই শিক্ষার মাধ্যদম শিশুদের শন্রাপে রাখাদক শব্শধ্ব্দ্ধ শন্দেে শিকা শিদসদব্ মমদন্ চল্দব্।  
 
• রক্ষণাদব্ক্ষণাধ্ীন্ সু্কল্ (রক্ষণাদব্ক্ষণাধ্ীন্ ন্াসোশর সু্কল্ সি) এব্ং কদল্দজর পশরচাল্ন্া সংস্থা;  

• স্বাধ্ীন্ শব্েযাল়্িগুশল্র (একাদেশম, অবব্তশন্ক সু্কল্ এব্ং শব্কল্প প্রশিিন্ একাদেশম সদমত) এব্ং 
রক্ষণাদব্ক্ষণাধ্ীন্ ন়্ি এমন্ শব্দিষ সু্কদল্র মাশল্কগণ। একাদেশম, অবব্তশন্ক সু্কল্ এব্ং শব্কল্প প্রশিিন্ 
একাদেশমর মক্ষদে মাশল্ক িদব্ন্ একাদেশমর ট্রাস্ট; এব্ং  

• শপউশপল্ মরফাদরল্ ইউশন্টগুশল্র (PRUs) ব্যব্স্থাপন্া কশমটিদক  
 
তাদের সু্কদল্ ব্া কদল্দজ সমস্ত কমীরদে শন্শিত করদত ব্ল্া ি়ি মে তারা মেন্ অন্তত শন্দেে শিকার প্রথম 
িাগ পরেন্। 
  
 
সিদজ মরফাদরদের জন্য প্রথম িাগটি একটি পৃথক ন্শথ শিসাদব্ এখাদন্ মসট করা িদ়িদে। 
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প্রথম ভাগ: সমস্ত কমীরদে েন্য তরথযে সুেক্ষা বযবস্থা 

সু্কল এবং করলরেে কমীরদে শক োন্া এবং কো উশিত 

সুেক্ষা বযবস্থাে েন্য একটি শিশুরকশিক ও সমশিত পদ্ধশত  

1. সু্কল্ এব্ং কদল্জ আর তাদের কমীরা শিশুদের জন্য বৃ্িত্তর সুরক্ষা ব্যব্স্থার একটি গুরুত্বপূণে 
অঙ্গ। এই শসদস্টমটি Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ 
কাজ করা)-র শব্শধ্ব্দ্ধ শন্দেে শিকাদত ব্ণেন্া করা িদ়িদে।   

2. শিশুদের কল্যাণ রক্ষা ও প্রচার করা প্ররতযরকেই োশ়িত্ব। প্ররতযরক োরা শিশু এব্ং তাদের 
পশরব্াদরর সংস্পদিে আদেন্, তাদের পাল্ন্ করার মত িূশমকা রদ়িদে। এই োশ়িত্বটি কােেকরীিাদব্ সম্পন্ন 
করার জন্য, সমস্ত অন্ুিীল্ন্কারীদের শন্শিত করা উশচত মে তাদের পদ্ধশত মেন্ শিশুদকশিক ি়ি। এর 
মাদন্ িল্ তাদের সব্সম়ি শিশুটির সসো স্বারথেে কথা শব্দব্চন্া করা উশচত।  

3. মকান্ একক অন্ুিীল্ন্কারীর পদক্ষ একটি শিশুর সমস্ত প্রদ়িাজন্ ও পশরশস্থশতর শেদক ন্জর মেও়িা 
সম্ভব্ ন়্ি। শিশু এব্ং পশরব্ারগুশল্দক সঠিক সমদ়ি সঠিক সিা়িতা শেদত চাইদল্, প্ররতযরক োরা তাদের 
সংস্পদিে আদেন্, তাদেরদক উদেগ িন্াক্ত করার, তথয জান্াদন্ার এব্ং অশব্ল্দে পেদক্ষপ মন্ও়িার মক্ষদে 
একটি িূশমকা পাল্ন্ করদত িদব্।  

4. শিশুদের কল্যাণ রক্ষা ও প্রচার করার এই শন্দেে শিকার উদেদিয শন্দনাক্ত শব্ষ়িগুশল্ সংজ্ঞাশ়িত 
করা িদ়িদে:  

• েবু্েযব্িার িদত শিশুদের রক্ষা;  

• শিশুদের স্বাস্থয ব্া শব্কাদির ক্ষশত প্রশতদরাধ্; 

• শন্রাপে ও কােেকরী পশরচেোর শব্ধ্ান্ অনু্সাদর সামঞ্জসযপূণে অব্স্থা়ি শিশুদের ব্ড় িদ়ি ওঠা 
শন্শিত করা; এব্ং 

• মসরা ফল্াফল্ মপদত সমস্ত শিশুদের সশি়ি করার জন্য পেদক্ষপ গ্রিণ। 

 

5. শিশু ব্ল্দত 18 ব্েদরর কম ব়্িসী প্রদতযদক অন্তিুে ক্ত। 

সু্কল এবং করলরেে কমীরদে ভূশমকা 

6. সু্কল্ এব্ং কদল্দজর কমীরা মেদিতু প্রাথশমক উদেগ িন্াক্ত করদত পাদরন্, শিশুদের জন্য সিা়িতা 
প্রোন্, এব্ং উদেগ োদত ন্া ব্াদড় তার ব্যব্স্থা শন্দত পাদরন্ মসদিতু তাদের িূশমকা গুরুত্বপূণে।  

7. সকল কমেচারীদেরই োশ়িদত্বর মদধ্য পদড়, শিশুদের জন্য সুরশক্ষত শিক্ষার পশরদব্ি গদড় মতাল্া। 

https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2
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8. সকল কমেচারীদেরই মসই সব্ শিশুদের শচশিত করার জন্য প্রস্তুত থাকা উশচত, োরা সম়ি 
থাকদত সািােয মপদল্ উপকৃত িদত পাদর।1 প্রাথশমক সািােয ব্ল্দত স্বল্প ব়্িস মথদক শুরু কদর টিদন্জ 
পেেন্ত শিশুদের জীব্দন্ মে মকান্ সমদ়ি মকান্ সমসযা উদূ্ভত িও়িা মাে সিা়িতা প্রোন্ করা মব্াঝা়ি। 

9. সকান্ কমী সদসয োর শিশুদের কল্যাণ সম্পদকে  উদেগ রদ়িদে তার 35-47 ন্ের অন্ুদেদে 
উশিশখত মরফাদরল্ প্রশি়িাগুশল্ অন্ুসরণ করা উশচত। কমীদের মে মকান্ মরফাদরল্ অনু্সাদর 
সমাজকমীদেরদক এব্ং অন্যান্য সংস্থাদক সিা়িতা করা উশচত।  

10. প্রদতযক সু্কল্ এব্ং কদল্দজর একটি শন্শেেষ্ট সুরক্ষা প্রধ্ান্ থাকা উশচত শেশন্ কমীদের সুরক্ষা 
সংিান্ত কতে ব্যগুশল্ পাল্দন্র জন্য তাদের সিা়িতা করদব্ন্ এব্ং শেশন্ শিশুদের সামাশজক পশরচেো 
শব্িাদগর মদতা অন্য পশরদষব্াগুশল্র সাদথ ঘশন্ষ্ঠিাদব্ মোগাদোগ রাখদব্ন্। 

11. মদন্ান্ীত সুরক্ষা প্রধ্ান্ (এব্ং মকান্ মেপুটি) সুরক্ষার সম্পূণে শব্ষ়িটি বু্ঝদব্ন্ এব্ং উদেগ 
সংিান্ত সুরক্ষা়ি প্রশতশি়িা জান্াদন্ার মক্ষদে শতশন্ সদব্োপেুক্ত ব্যশক্ত িদব্ন্ তার সম্ভাব্ন্াই মব্শি।  

12. শিক্ষকদের মান্ 2012-দত ব্ল্া িদ়িদে মে শিক্ষকরা (োর মদধ্য প্রধ্ান্শিক্ষদকরাও অন্তিুে ক্ত) 
তাদের মপিাগত কতে দব্যর অঙ্গ শিদসদব্ শিশুদের কল্যাণ রক্ষা করদত িদব্ এব্ং শিক্ষার মপিা়ি 
জন্সাধ্ারদণর আস্থা ব্জা়ি রাখদত িদব্।2 

সু্কল এবং করলরেে কমীরদে শক োন্া দেকাে 

13. সমস্ত কমীদের তাদের সু্কল্ ব্া কদল্দজর মদধ্য মে শসদস্টমগুশল্ সুরক্ষা ব্যব্স্থা়ি সিা়িতা করার 
জন্য আদে মস সম্পদকে  সদচতন্ থাকা উশচত এব্ং কমীদের ইোকিদন্র অংি শিদসদব্ তাদের কাদে এগুশল্ 
ব্যাখযা করা উশচত। এর মদধ্য থাকা উশচত;  

• শিশু সরুক্ষা ন্ীশত;  

• আচরণগত ন্ীশত;3 

• কমীদের আচরণ ন্ীশত (অদন্ক সম়ি আচরণশব্শধ্ ব্ল্া ি়ি); 

• শিক্ষা মথদক েদূর সদর োও়িা শিশুদের মক্ষদে সুরক্ষামূল্ক প্রশতশি়িা; এব্ং 

• মদন্ান্ীত সরুক্ষাপ্রধ্াদন্র িূশমকা (মদন্ান্ীত সুরক্ষাপ্রধ্াদন্র এব্ং মে মকান্ মেপুটির পশরচ়ি 
সি)।  

ন্ীশতমাল্ার অন্শুল্শপ এব্ং এই ন্শথর প্রথম িাদগর একটি অনু্শল্শপ কমীদের ইোকিদন্ মেও়িা উশচত।  

14. সকল কমীদের েথােথ সুরক্ষাব্যব্স্থা এব্ং শিশু সুরক্ষার প্রশিক্ষণ মেও়িা উশচত ো শন়্িশমত 
আপদেট করা ি়ি। তাোড়া, সমস্ত কমীদের কােেকরীিাদব্ শিশুদের সুরক্ষা করার জন্য প্রদ়িাজন্ী়ি েক্ষতা 

 
1প্রাথশমক সািাদেযর শব্স্তাশরত তথয Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ কাজ 
করা)-র প্রথম অধ্যাদ়ি রদ়িদে। 
2 Teachers' Standards (শিক্ষকদের মান্) এগুশল্র মক্ষদে প্রদোজয: QTS এর জন্য কমেরত প্রশিক্ষণকারী; সমস্ত শিক্ষক োরা 
তাদের শব্শধ্ব্দ্ধ ইোকিন্ সম়িসীমা সমূ্পণে কদরদেন্ (ন্ব্ীন্ মোগযতাপ্রাপ্ত শিক্ষকসমূি [NQTs]); এব্ং রক্ষণাদব্ক্ষণাধ্ীন্ সু্কল্ ও 
রক্ষণাদব্ক্ষণাধ্ীন্ শব্দিষ সু্কল্ সি মে শিক্ষদকরা শিক্ষা (সু্কল্ শিক্ষকদের অযাদপ্রজাল্) (ইংল্যাে) শব্শধ্ 2012-র আওতা়ি পদড়ন্। 
3 সমস্ত সু্কদল্র আচরণ ন্ীশত থাকা প্রদ়িাজন্ (সমূ্পণে শব্ব্রণ here (এখাদন্) আদে)। মকান্ কদল্জ আচরণ ন্ীশত রাখদত 
চাইদল্ তা উপদরর ব্ণেন্া অন্ুো়িী কমীদের প্রোন্ করা উশচত।  
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এব্ং জ্ঞান্ প্রোদন্র জন্য প্রদ়িাজন্ মত এব্ং অন্তত প্রশত ব্ের, সুরক্ষা ব্যব্স্থা এব্ং শিশু সুরক্ষার 
আপদেটগুশল্ (উোিরণস্বরূপ, ইদমইল্, ই-ব্ুদল্টিন্ এব্ং কমীদের শমটিং) পাও়িা উশচত।   

15. সকল কমীদের তাদের প্রাথশমক সািাদেযর4 প্রশি়িা সম্পদকে  সদচতন্ িও়িা এব্ং এদত তাদের 
িূশমকা শক তা মব্াঝা উশচত।  

16. সকল কমীদের শিশুদের সামাশজক পশরচেো শব্িাদগর মরফাদরল্গুশল্ এব্ং শিশু আইন্ 1989 এর 
অধ্ীদন্ শব্শধ্ব্দ্ধ মূল্যা়িন্গুশল্ সম্পদকে , শব্দিষত ধ্ারা 17 (অসিা়ি শিশু) এব্ং ধ্ারা 47 (এমন্ শিশু 
োর গুরুতর ক্ষশত িদ়িদে অথব্া ক্ষশত িও়িার সম্ভাব্ন্া আদে) ো একটি মরফাদরল্ অনু্সরণ কদর করা 
িদত পাদর মস সম্পদকে , তাোড়া ওন্ারা ঐ মূল্যা়িন্গুশল্র মক্ষদে মে প্রতযাশিত িূশমকা শন্দত পাদরন্ মস 
সম্পদকে  সদচতন্ থাকা উশচত।5  

17. সকল কমীদের জান্া উশচত মে মকান্ শিশু তার সাদথ ল্াঞ্ছন্া ব্া অব্দিল্া করা িদে ব্দল্ 
জান্াদল্ তারা শক করদব্ন্। মগাপন্ী়িতার েথােথ মাো ব্জা়ি রাখদত প্রদ়িাজন্ী়ি শব্ষ়িগুশল্ শকিাদব্ 
পশরচাল্ন্া করদব্ন্ কমীদের তা অব্িযই জান্া উশচত। এর অথে শুধ্ ুতাদের জশড়ত রাখা োদেরদক 
জড়াদন্া েরকার, মেমন্ মদন্ান্ীত সুরক্ষা প্রধ্ান্ (ব্া একজন্ মেপুটি) এব্ং শিশুদের সামাশজক পশরচেোর 
আশধ্কাশরক। কমীদক কখন্ই শিশুদক প্রশতশ্রুশত মেও়িা উশচত ন়্ি মে শতশন্ কাউদক েবু্েযব্িাদরর কথা 
ব্ল্দব্ন্ ন্া, কারণ তা ঐ শিশুর মসরা স্বাদথে ন্াও িদত পাদর। 

সু্কল এবং করলরেে কমীরদে শকরসে সন্ধান্ কো উশিত 

প্রাথশমক সাহায্য 

18. সয্ সকান্ শিশু প্রাথশমক পেোদ়ি করা সািােয মথদক উপকৃত িদত পাদর, তদব্ সমস্ত সু্কল্ এব্ং 
কদল্দজর কমীদের শব্দিষ কদর এমন্ শিশুদের প্রাথশমক পেোদ়ি প্রাথশমক সািাদেযর সম্ভাব্য প্রদ়িাজন্ী়িতার 
শব্ষদ়ি সতকে  থাকা উশচত: 

• মে শব্কল্াঙ্গ এব্ং শন্শেেষ্ট অশতশরক্ত চাশিোসম্পন্ন; 
• োর শব্দিষ শিক্ষাগত চাশিো আদে (তাদের শব্শধ্ব্দ্ধ শিক্ষা, স্বাস্থয ও পশরচেো পশরকল্পন্া থাকুক 

আর ন্াই থাকুক); 
• মে অল্প ব়্িদস কারও মেখাদিান্া কদর; 
• োর মদধ্য েল্গত এব্ং সংগঠিত অপরাধ্ েল্ সি, অসামাশজক ব্া অপরাদধ্র পদথ োও়িার 

ল্ক্ষণ মেখা়ি; 
• মে প্রা়িিই পশরচেোর স্থান্ ব্া ব্াশড়দত ন্া থাদক ব্া ন্া জাশন্দ়ি চদল্ ো়ি; 
• োর আধ্ুশন্ক োসত্ব, পাচার ব্া মিাষদণর ঝুুঁ শক আদে; 
• োর মমৌল্ব্াদের ব্া মিাষদণর শিকার িও়িার ঝুুঁ শক আদে; 
• মে শিশুর জন্য চযাদল্ঞ্জ এমন্ মকান্ পাশরব্াশরক পশরশস্থশতদত, মেমন্ মােক ও মদের অপব্যব্িার, 

প্রাপ্তব়্িস্ক মান্শসক স্বাস্থয সমসযা এব্ং পাশরব্াশরক ল্াঞ্ছন্া; 
• োরা শন্দজরাই মােক ব্া মদের অপব্যব্িার কদর; 
• োরা পশরচেোর স্থান্ মথদক তাদের পশরব্াদরর কাদে ব্াশড়দত শফদর মগদে; এব্ং 

 
4 প্রাথশমক সািাদেযর শব্স্তাশরত তথয Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ কাজ 
করা)-র প্রথম অধ্যাদ়ি রদ়িদে। 
5 শব্শধ্ব্দ্ধ মূল্যা়িন্গুশল্ সম্পদকে  আরও তথয অন্ুদেে 42-এ অন্তিুে ক্ত করা িদ়িদে। শব্শধ্ব্দ্ধ মূল্যা়িন্গুশল্ সম্পদকে  শব্িে তথয 
Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ কাজ করা)-র প্রথম অধ্যাদ়ি রদ়িদে।6 মেৌন্ 

শন্েোতন্ সেদে অশতশরক্ত তদথযর জন্য পশরশিষ্ট A মেখুন্। 
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• োদক আল্াো মরদখ ল্াল্ন্পাল্ন্ করা িদ়িদে। 

লাঞ্ছন্া এবং অবরহলা 

19. ল্াঞ্ছন্া এব্ং অব্দিল্ার শুরুদতই িন্াক্তকরদণর জন্য মকান্ শেদক ন্জর রাখদত িদব্ তা অশত 
গুরুত্বপূণে। সকল কমীদের ল্াঞ্ছন্া এব্ং অব্দিল্ার আিাস সম্পদকে  সদচতন্ থাকা উশচত োদত তারা 
সািাদেযর ব্া সুরক্ষার প্রদ়িাজন্ এমন্ শিশুদের িন্াক্ত করদত সক্ষম িন্। কমীরা শন্শিত িদত ন্া পারদল্, 
তাদের সবসময় মদন্ান্ীত সুরক্ষাপ্রধ্াদন্র (ব্া মেপটুির) সাদথ কথা ব্ল্া উশচত। 

20. সকল সু্কল্ এব্ং কদল্দজর কমীদের এই শব্ষদ়ি সদচতন্ িও়িা উশচত মে ল্াঞ্ছন্া, অব্দিল্া এব্ং 
সুরক্ষা ব্যব্স্থার মক্ষদে ঘটা ঘটন্াগুশল্ সাধ্ারণত এমন্ শব্শেন্ন ঘটন্া ন়্ি ো একটি সংজ্ঞা ব্া মল্দব্দল্র 
অধ্ীদন্ মফল্া ো়ি। মব্শিরিাগ মক্ষদে, একাশধ্ক শব্ষ়ি এদক অপদরর সাদথ শমদি থাদক।  

লাঞ্ছন্া এবং অবরহলাে আভাস 

21. লাঞ্ছন্া: শিশুর প্রশত এক প্রকার েবু্েযব্িার। মকউ শিশুর মকান্ ক্ষশত কদর ব্া ক্ষশত প্রশতদরাদধ্ 
ন্া করার মাধ্যদম তাদক ল্াঞ্ছন্া ব্া উদপক্ষা করদত পাদর। শিশুরা তাদের পশরব্াদর ব্া প্রাশতষ্ঠাশন্ক ব্া 
সম্প্রোদ়ির মকান্ মক্ষদে তাদের পশরশচত, ব্া কম ঘটদল্ও, অপশরশচতদের োরা ল্াশঞ্ছত িদত পাদর। ল্াঞ্ছন্া 
পুদরাপুশর অন্ল্াইদন্ও িদত পাদর, অথব্া অফল্াইদন্ ল্াঞ্ছন্া করদত প্রেশুক্ত ব্যব্িার করা িদত পাদর। 
শিশুরা প্রাপ্তব়্িস্ক ব্া প্রাপ্তব়্িস্কদের োরা ব্া অন্য মকান্ শিশু ব্া শিশুদের োরা ল্াশঞ্ছত িদত পাদর। 

22. িােীশেক লাঞ্ছন্া: অপব্যব্িাদরর এমন্ এক রূপ ো মারা, ঝাুঁকাদন্া, আোড় মারা, শব্ষ 
খাও়িাদন্া, মপাড়াদন্া ব্া জ্বাল্াদন্া, মোব্াদন্া, শ্বাসদরাধ্ করা ব্া অন্য মকান্িাদব্ শিশুর িারীশরক ক্ষশত 
কদর। মকান্ মা-ব্াব্া ব্া পশরচেোকারী উপসগে িও়িার িান্ করদল্, ব্া ইোকৃতিাদব্ একটি শিশু অসুস্থ 
করদল্ তাও িারীশরক ক্ষশত অন্তিুে ক্ত। 

23. মান্শসক লাঞ্ছন্া: শিশুর সাদথ তার আদব্গজশন্ত শব্কাদির উপর গুরুতর এব্ং প্রশতকূল্ প্রিাব্ 
সৃশষ্ট করার মত আদব্গজশন্ত েবু্েযব্িার। এর মদধ্য িদত পাদর মকান্ শিশু অকমেণয ব্া িাল্ব্াসািীন্, 
অপেোপ্ত, ব্া শুধ্ু েতক্ষণ অদন্যর প্রদ়িাজন্ মমটা়ি ততক্ষণই তাদের মূল্য আদে তাদের এমন্ ধ্ারণা 
মেও়িা ি়ি। এদত শিশুদের তাদের মতামত প্রকাদির সুদোগ ন্া মেও়িা, ইোকৃতিাদব্ তাদের চুপ করাদন্া 
ব্া তারা ো ব্দল্ ব্া মেিাদব্ ব্দল্ মস সম্পদকে  'মজা করা' অন্তিুে ক্ত থাকদত পাদর। এর মদধ্য থাকদত 
পাদর শিশুদের উপর ব়্িদসর ব্া শব্কািকাদল্র অনু্পেুক্ত প্রতযািা চাপাদন্া। এর মদধ্য মকান্ শিশুর 
শব্কাদির ক্ষমতার ব্াইদরর আল্াপচাশরতা়ি তাদক সাশমল্ করা, তার কাদে অশতশরক্ত প্রতযািা করা এব্ং 
শব্শিন্ন শজশন্স মঘুঁদট মেখার ও শিক্ষার মক্ষদে সীমাব্দ্ধতা রাখা, ব্া স্বািাশব্ক সামাশজক আল্াপচাশরতা়ি 
তাদক অংি শন্দত ন্া মেও়িাও থাকদত পাদর। এর মদধ্য অদন্যর প্রশত খারাপ ব্যব্িার মেখা ব্া মিান্াও 
অন্তিুে ক্ত থাকদত পাদর। এদত গুরুতর ব্ুশল্ঙ (সাইব্ারব্শুল্ঙ সি) জশড়ত থাকদত পাদর, োর ফদল্ 
শিশুরা প্রা়িিই িীত ব্া শব্পদে পদড়দে ব্দল্ অনু্িব্ কদর, ব্া োর ফদল্ শিশুদের মিাষণ ব্া েনু্ীশতর 
সমু্মখীন্ িদত ি়ি। শকেু স্তদরর মান্শসক ল্াঞ্ছন্া শিশুদের সব্রকম েবু্েযব্িাদরই জশড়দ়ি থাদক, েশেও তা 
পৃথকিাদব্ও িদত পাদর।  

24. সয্ৌন্ লাঞ্ছন্া: মেৌন্ কােেকল্াদপ অংি মন্ও়িার জন্য শিশু ব্া অল্পব়্িসী কাউদক মজার করা, 
খুব্ একটা শিংস্র ব্যব্িার ন্াও িদত পাদর, শিশু শক ঘটদে তা ব্ঝুুক আর ন্াই ব্ঝুুক। এইসব্ কাদজর 
মদধ্য মকান্ শকেু শিতদর ঢুশকদ়ি শন্েোতদন্র (উোিরণস্বরূপ, ধ্ষেণ ব্া মমৌশখক মেৌন্সঙ্গম) মত িারীশরক 
সংস্পিে ব্া িস্তবমথুন্, চুেন্, ঘষা এব্ং কাপদড়র ব্াইদর স্পিে করার মদতা শকেু ন্া মঢাকাদন্ার মত 
কাজও অন্তিুে ক্ত থাকদত পাদর। মসগুশল্র মদধ্য অসংস্পিী কাজ, মেমন্ শিশুদের মেৌন্ েশব্ ব্া মেৌন্ 
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কােেকল্াপ মেখাদন্া ব্া ঐসব্ কাদজ ন্ামাদন্া, শিশুদের অন্াকাশিত মেৌন্াচরদণ উৎসাশিত করা, ব্া 
ল্াঞ্ছন্ার প্রস্তুশত শিদসদব্ মকান্ শিশুদক মঢাকাদত মিখাদন্াও থাকদত পাদর। মেৌন্ ল্াঞ্ছন্া অন্ল্াইদন্ও িদত 
পাদর, এব্ং অফল্াইদন্ ল্াঞ্ছন্া করদত প্রেশুক্ত ব্যব্িার করা মেদত পাদর। মেৌন্ শন্েোতন্ শুধ্ু প্রাপ্তব়্িস্ক 
পুরুষরা কদর তা ন়্ি। মশিল্ারাও মেৌন্ ল্াঞ্ছন্া করদত পাদর, আর অন্য শিশুরাও পাদর। শিক্ষার 
আশঙন্া়ি অন্যান্য শিশুদের োরা শিশুদের মেৌন্ শন্েোতন্ একটি শন্শেেষ্ট সুরক্ষা ব্যব্স্থার শব্ষ়ি (অন্ুদেে 
27 মেখুন্)। 

25. অবরহলা: শিশুর মমৌশল্ক িারীশরক এব্ং/অথব্া মান্শসক চাশিো পূরদণ অশব্রাম ব্যথেতার কারদণ 
সাধ্ারণত শিশুর স্বাস্থয ব্া শব্কাদির গুরুতর ক্ষশত ি়ি। অব্দিল্া গিে াব্স্থাদতও ঘটদত পাদর, 
উোিরণস্বরূপ, মাদ়িদের শব্শিন্ন শজশন্দসর অপব্যব্িাদরর ফদল্। শিশু জদের পদর, মা-ব্াব্া ব্া 
পশরচেোকারীর: পেোপ্ত খাব্ার, মপািাক এব্ং আশ্র়ি (ব্াশড় মথদক মব্র কদর ব্া তাশড়দ়ি মেও়িা সদমত) 
শেদত ব্যথে িও়িা; িারীশরক ও আদব্গজশন্ত ক্ষশত ব্া শব্পে মথদক শিশুর রক্ষা করদত; েথােথ 
তত্ত্বাব্ধ্ান্ শন্শিত করদত (অপেোপ্ত পশরচেোকারী রাখা সদমত); অথব্া উপেুক্ত শচশকৎসা মসব্া ব্া 
শচশকৎসা শন্শিত করদত ব্যথে িও়িার কারদণ অব্দিশল্ত িদত পাদর। এর মদধ্য মকান্ শিশুর মমৌশল্ক 
আদব্গজশন্ত চাশিোর অব্দিল্া করা, ব্া পদরা়িা ন্া করাও অন্তিুে ক্ত করদত পাদর। 

সমসযাগুশল সথরক সুেক্ষা 

26. সকল কমীদের এমন্ সমসযাগুশল্র সুরক্ষা ব্যব্স্থা সম্পদকে  সদচতন্ থাকা উশচত মে মক্ষদে শিশুদের 
ক্ষশতর ঝুুঁ শক থাকদত পাদর। মােক গ্রিণ, মদের অপব্যব্িার, ইোকৃতিাদব্ পড়াদিান্া ন্া করা এব্ং 
মসক্সটিং (‘তরুণদের করা মেৌন্ েশব্’ও ব্ল্া ি়ি) শিশুদের শব্পদে মফদল্।  

সমরগােীয় দ্বাো লাশঞ্ছত হওয়া 

27. সকল কমেচারীদের এই ব্যাপাদর সদচতন্ থাকা উশচত মে শিশুরাও অপর শিশুদের ল্াশঞ্ছত করদত 
পাদর (এটিদক প্রা়িই সমদগােী়ি োরা ল্াশঞ্ছত িও়িা শিদসদব্ শচশিত করা িদ়ি থাদক)। এর মদধ্য সব্োশধ্ক 
অন্তিুে ক্ত িও়িার সম্ভাব্ন্া রদ়িদে, তদব্ এদত সীমাব্দ্ধ মন্ই: 

• ব্ুশল্ং (সাইব্ার েশুন়্িার ব্ুশল্ং এর মদধ্য অন্তিুে ক্ত); 
• িারীশরক ল্াঞ্ছন্া, মেমন্ মারা, ল্াশথ মারা, ঝাুঁকাদন্া, কামড়াদন্া, চুল্ টান্া, ব্া অন্যিাদব্ 

িারীশরক ক্ষশত করা; 
• মেৌন্ শিংস্রতা,6 মেমন্ ধ্ষেণধ্ষেণ, মিেদন্র মাধ্যদম অতযাচার এব্ং মেৌন্ শন্গ্রি;  
• মেৌন্ ি়িরাশন্,7 মেমন্ মেৌন্রসাত্মক মন্তব্য, কটূশক্ত, রশসকতা এব্ং অন্ল্াইন্ মেৌন্ ি়িরাশন্, 

মেগুশল্ স্বতন্ত্রও িদত পাদর অথব্া মকান্ও ব্িৃত্তর শন্গ্রদির োুঁদচর একটি অংি; 
• স্কাটে  ওঠাদন্া ব্া আপস্কাটিে ং8, োর মদধ্য সাধ্ারণত পদড় কারও মপািাদকর তল্া শেদ়ি শেদ়ি তার 

অজাদন্ত েশব্ মতাল্া, জন্দন্শি়ি ব্া শন্তেদক মেখার উদেদিয, মেৌন্ পশরতৃশপ্ত ল্াি করদত অথব্া 
িুক্তদিাগী ব্যশক্তদক অপমাশন্ত করা, মমেপীড়া মেও়িা ব্া িীশত প্রেিেদন্র উদেদিয; 

• মসক্সটিং (তরুণদের করা মেৌন্ েশব্ও ব্ল্া ি়ি); এব্ং 

 
6 মেৌন্ শন্েোতন্ সেদে অশতশরক্ত তদথযর জন্য পশরশিষ্ট A মেখুন্। 
7 মেৌন্ ি়িরাশন্ সেদে অশতশরক্ত তদথযর জন্য পশরশিষ্ট A মেখুন্।8 আপস্কাটিে ং সেদে অশতশরক্ত তদথযর জন্য পশরশিষ্ট A মেখুন্।  
8 আপস্কাটিে ং সেদে অশতশরক্ত তদথযর জন্য পশরশিষ্ট A মেখুন্।  
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• েীক্ষা/দিশজং এই রকম শিংস্রতা এব্ং অন্ষু্ঠান্। 

28. সকল কমীদের সমদগােী়িদের ল্াঞ্ছন্ার শব্ষদ়ি সু্কল্ ব্া কদল্দজর ন্ীশত এব্ং পদ্ধশতর ব্যাপাদর 
পশরষ্কার থাকা উশচত।  

গুরুতে শহংসা 

29. সকল্ কমীদেরই মসই সব্ সূচকগুশল্র সেদে সদচতন্ থাকা উশচত, মেগুশল্ শন্দেেি কদর মে 
শিশুরা মকান্ মারাত্মক অপরাদধ্র সাদথ েুক্ত অথব্া তার শিকার িও়িার ঝুুঁ শক ব্িন্ করদে। সূচকগুশল্র 
মদধ্য থাকদত পাদর িমব্ধ্েমান্ সু্কল্ কামাই, ব্েুবৃ্দত্তর পশরব্তে ন্ অথব্া মব্িী ব্দ়িদসর মানু্ষদের সাদথ 
সম্পকে , কমেক্ষমতা়ি মচাদখ পড়ার মত অব্ন্শত, শন্দজর ক্ষশতসাধ্ন্ করার ইশঙ্গত অথব্া িরীর-স্বাদস্থযর 
ন্জরকাড়া পশরব্তে ন্, অথব্া িরীদর অব্যাখযাত আঘাত ব্া জখদমর শচি। অব্যাখযাত উপিার অথব্া 
ন্তুন্ ন্তুন্ শজশন্স রাখাও এই শব্ষদ়ি শেকশন্দেেি করদত পাদর মে শিশুদের সাদথ এমন্ শকেু মান্ুদষর 
মোগাদোগ িদে অথব্া মমল্াদমিা িদে, োরা অপরাধ্ চি ব্া েদল্র সাদথ েুক্ত।  

30.      সকল্ কমীব্ৃন্দদক সম্ভাব্য শব্পে ও মসই শব্পদের মমাকাশব্ল্ার উপা়ি সেদে সদচতন্ 
থাকদত িদব্। সু্কল্ ও কদল্জগুশল্র জন্য উপদেিাব্শল্ পাও়িা োদব্ সের েপ্তদরর Preventing youth 

violence and gang involvement (েুব্ সম্প্রোদ়ির মদধ্য শিংসা এব্ং েল্গত শিংসা প্রশতদরাধ্) এব্ং 
তজ্জশন্ত Criminal exploitation of children and vulnerable adults: county lines (শিশুদের 
অপরাধ্মূল্ক মিাষণ এব্ং অসুরশক্ষত প্রাপ্তব়্িস্ক: কাউশি ল্াইে)-এর শন্দেেিাব্ল্ীদত9। 

মশহলা সয্ৌন্াঙ্গ সেদন্  

31. স্ত্রী মেৌন্াঙ্গ মেেন্ (FGM) সম্পদকে  মকান্ উদেদগর শব্ষদ়ি সকল কমীদের মদন্ান্ীত 
সুরক্ষাপ্রধ্ান্দক (ব্া মেপটুিদক) জান্াদন্া উশচত, শিক্ষকরদে উপরেও শন্শদে ষ্ট আইশন্ োশ়িত্ব রদ়িদে।10 
মকান্ শিক্ষক তাদের মপিা়ি কমেরতকাদল্ েশে মদন্ কদরন্ মে মকান্ 18 ব্েদরর কম ব়্িসী মমদ়ির 
FGM করা িদ়িদে, তািদল্ শিক্ষকদক অবিযই পুশল্দির কাদে তার শরদপাটে  করদত িদব্। আরও শব্স্তাশরত 
জান্ার জন্য পশরশিষ্ট A মেখুন্।  

প্রাসশঙ্গক সুেক্ষা বযবস্থা 

32. সুরক্ষা ব্যব্স্থা সংিান্ত ঘটন্া এব্ং/ব্া আচরণগুশল্ সু্কল্ ব্া কদল্দজর ব্াইদর মকান্ শকেুর সাদথ 
েুক্ত িদত পাদর এব্ং/অথব্া সু্কল্ ব্া শিশুদের মদধ্য কদল্দজর ব্াইদরও ঘটদত পাদর। সকল কমী, শব্দিষত 
মদন্ান্ীত সরুক্ষাপ্রধ্ান্ (এব্ং মেপুটিরা) মসই প্রসঙ্গ শব্দব্চন্া করা উশচত মে মক্ষদে এরকম ঘটন্া 
এব্ং/অথব্া আচরণ ঘদট। এটি প্রাসশঙ্গক সুরক্ষা ব্যব্স্থা শিদসদব্ পশরশচত, োর সিজ মাদন্ িল্ শিশুদের 
মূল্যা়িদন্ শব্দব্চন্া করা উশচত মে মকান্ শিশুর জীব্দন্ ব্যাপকতর পশরদব্িগত কারণ রদ়িদে শকন্া তা 
তাদের সুরক্ষা এব্ং/অথব্া কল্যাদণ ব্াধ্া শেদত পাদর। শিশুদের সামাশজক পশরচেোর মূল্যা়িদন্ এগুশল্ 
শব্দব্চন্া করা উশচত আর তাই সু্কল্ এব্ং কদল্জগুশল্র, মরফাদরল্ প্রশি়িার অংি শিদসদব্, েত মব্শি 
সম্ভব্ ঐ রকম তথয মেও়িা উশচত। এদত মে মকান্ মূল্যা়িদন্ সমস্ত উপল্িয সাক্ষযপ্রমাণ এব্ং মে মকান্ 

 
9 শিংসাত্মক অপরাদধ্র সেদে অশধ্ক জান্দত পশরশিষ্ট A মেখুন্। 
10 মশিল্া মেৌন্াঙ্গ মেেন্ আইন্ 2003 এর ধ্ারা 5B(11)(a)-র অধ্ীদন্ ইংল্যাদের মক্ষদে "শিক্ষক" অথে, শিক্ষা আইন্ 2002 এর ধ্ারা 141A(1) 

এর অধ্ীদন্ থাকা ব্যশক্ত (ইংল্যাদে সু্কদল্ এব্ং অন্যান্য প্রশতষ্ঠান্গুশল্দত শিক্ষণ কাজ চাশল্দ়ি োও়িার কাদজ শন্দ়িাগ করা ব্া জশড়ত ব্যশক্ত)।   
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ল্াঞ্ছন্ার সম্পূণে প্রসঙ্গ শব্দব্চন্া করার সুদোগ থাদক। প্রাসশঙ্গক সুরক্ষা ব্যব্স্থা সম্পদকে  অশতশরক্ত তথয 
এখাদন্ আদে: Contextual Safeguarding (প্রাসশঙ্গক সুরক্ষা ব্যব্স্থা)।  

অশতশেক্ত তথয ও সহায়তা 

33. শব্িাগী়ি পরামিে What to Do if You Are Worried a Child is Being Abused - Advice for 

Practitioners (আপশন্ েশে িাদব্ন্ মে মকান্ শিশুদক ল্াঞ্ছন্া করা িদে তািদল্ শক করদব্ন্ - 
অনু্িীল্ন্কারীদের জন্য পরামিে-দত ল্াঞ্ছন্া এব্ং অব্দিল্ার মব্াঝা ও িন্াক্তকরণ সম্পদকে  আরও তথয 
আদে। ল্াঞ্ছন্া ও উদপক্ষার সম্ভাব্য আিাসগুশল্র উোিরণগুশল্ সমস্ত পরামদিে িাইল্াইট করা িদ়িদে আর 
সু্কল্ এব্ং কদল্দজর কমীদের জন্য এটি শব্দিষিাদব্ সিা়িক িদব্। NSPCC ওদ়িব্সাইদট ল্াঞ্ছন্া ও 
অব্দিল্া এব্ং মকান্ শেদক ন্জর রাখদত িদব্ মস শব্ষদ়ি উপদোগী অশতশরক্ত তথয রদ়িদে। 

34. পশেশিষ্ট A-মত শন্শেেষ্ট ধ্রদণর ল্াঞ্ছন্া এব্ং সুরক্ষা ব্যব্স্থার শব্ষ়িগুশল্ সম্পদকে  অশতশরক্ত তথয 
রদ়িদে। সু্কল্ এব্ং কদল্দজর মন্তারা এব্ং মে সব্ কমীরা সরাসশর শিশুদের সাদথ কাজ কদরন্, তাদের 
পশরশিষ্ট পড়া উশচত। 

সকান্ শিশুে সম্পরকে  উরদ্বগ থাকরল সু্কল এবং করলরেে কমীরদে শক কো 
উশিত 

35. সুরক্ষা ব্যব্স্থার মক্ষদে শিশুদের সাদথ কাজ করদেন্ এমন্ কমীদক ‘এখারন্ সতমন্ ঘটরত পারে’ এমন্ 
মদন্ািাব্ রাখার পরামিে মেও়িা ি়ি। শিশুর কল্যাদণর শব্ষদ়ি উশেগ্ন িদল্, কমীদের সব্সম়ি শিশুদের 
সসো স্বাদথে কাজ করা উশচত। 

36. মকান্ শিশুর কল্যাণ সম্পদকে  কমীদের সকান্ উরদ্বগ থাকদল্ তাদের অশব্ল্দে পেদক্ষপ মন্ও়িা 
উশচত। শিশু সম্পদকে  কমীদের উদেগ থাকদল্ তখন্ তাদের শক করা উশচত তা জান্দত 15 ন্ের পাতার 
মলা চাটে  মেখুন্। 

37. কমীদের মকান্ উদেগ থাকদল্ তাদের শন্জস্ব সংস্থার শিশু সুরক্ষা ন্ীশত অনু্সরণ করা উশচত এব্ং 
মদন্ান্ীত সরুক্ষা প্রধ্াদন্র (ব্া মেপুটির) সাদথ কথা ব্ল্া উশচত। 

38. পদরর শব্কল্পগুশল্দত অন্তিুে ক্ত থাদক: 

• সু্কল্ ব্া কদল্দজর শন্জস্ব ব্যশক্তগত সিা়িতা প্রোদন্র মাধ্যদম অিযন্তরীণিাদব্ শিশুদক সিা়িতা 
মেও়িা;  

• প্রাথশমক সািাদেযর মূল্যা়িন্;11 অথব্া 
• শব্শধ্ব্দ্ধ পশরদষব্াগুশল্র জন্য একটি মরফাদরল্,12 উোিরণস্বরূপ, শিশুর মকান্ শকেু প্রদ়িাজন্ িদত 

পাদর, প্রদ়িাজন্ ি়ি ব্া শিশু মকান্ শকেুদত িুগদে ব্া মিাগার সম্ভাব্ন্া রদ়িদে। 

 
11 প্রাথশমক পেোদ়ি করা সািাদেযর মূল্যা়িন্, প্রাথশমক পেোদ়ির সািাদেযর পশরদষব্াগুশল্র শেকসমূি এব্ং পশরদষব্াগুশল্ অযাদক্সস করার শব্ষদ়ি 

আরও তথয Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সরুক্ষার জন্য একসাদথ কাজ করা)-র প্রথম অধ্যাদ়ি রদ়িদে।  
12  Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ কাজ করা)-র প্রথম অধ্যাদ়ি ব্ল্া িদ়িদে 
মে সুরক্ষাব্যব্স্থার অংিীোরদের একটি মেিদিাল্ড ন্শথ প্রকাি করা উশচত োদত চাশিো সি মাপেণ্ড, শব্িাগ 17 এব্ং 47 
অন্ুসাদর স্থান্ী়ি কতৃে পদক্ষর শিশুদের সামাশজক পশরচেো শব্িাদগ মূল্যা়িন্ এব্ং শব্শধ্ব্দ্ধ পশরদষব্াগুশল্র জন্য কখন্ মকস মরফার 
করা োদব্, মসসব্ উদিখ করা উশচত। স্থান্ী়ি কতৃে পক্ষ, শিশুর মা-ব্াব্ার সাদথ, মূল্যা়িদন্র জন্য স্থান্ী়ি মপ্রাদটাকল্গুশল্ শব্কাি 
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39. মদন্ান্ীত সরুক্ষা প্রধ্াদন্র ব্া মেপুটির সরুক্ষা ব্যব্স্থা সংিান্ত আদল্াচন্া করার জন্য সব্সম়ি 
উপল্িয থাকা উশচত। মকান্ ব্যশতিমী পশরশস্থশতদত, মদন্ান্ীত সুরক্ষা প্রধ্ান্দক (ব্া মেপুটিদক) পাও়িা 
ন্া মগদল্, তার মজদর েথােথ পেদক্ষপ শন্দত মেশর করা উশচত ন়্ি। কমীদের ঊর্ধ্েতন্ মন্তৃত্ব েদল্র 
সেদসযর সাদথ কথা ব্ল্া উশচত এব্ং/অথব্া স্থান্ী়ি শিশুদের সামাশজক পশরচেো শব্িাদগর পরামিে মন্ও়িা 
উশচত। এই রকম পশরশস্থশতদত, মন্ও়িা মে মকান্ পেদক্ষপ ব্াস্তব্ত েতটা তাড়াতাশড় সম্ভব্ মদন্ান্ীত 
সুরক্ষা প্রধ্ান্দক (ব্া মেপুটিদক) জান্াদন্া উশচত। 

40. মকান্ সিকমী ব্া অন্য মকান্ কমী পেদক্ষপ মন্দব্ন্ কমীদের এমন্ ধ্ারণা গদড় শিশুটিদক সুরশক্ষত 
রাখদত গুরুত্বপূণে িদত পাদর এমন্ তথয তাদের সাদথ িাগ করা উশচত ন়্ি। তাদের সতকে তা অব্ল্েন্ 
করা উশচত মকন্ন্া প্রাথশমক তথয জান্াদন্া কােেকর িন্াক্তকরণ, মূল্যা়িন্ এব্ং েথােথ পশরদষব্া প্রোদন্র 
মক্ষদে অশত গুরুত্বপূণে। Information Sharing (তথয ভাগ করা): োরা Advice for Practitioners 

Providing Safeguarding Services to Children, Young People, Parents and Carers (শিশু, 
তরুণ, মা-ব্াব্া এব্ং পশরচেোকারীদের সুরক্ষা ব্যব্স্থার পশরদষব্া সরব্রািকারী অনু্িীল্ন্কারীদের জন্য 
পরামিে) এমন্ কমীদের সমথেন্ কদর োদের তথয িাগ করার শব্ষদ়ি শসদ্ধান্ত শন্দত ি়ি। তথয পরামিে 
আইন্ 2018 এব্ং মজন্াদরল্ মেটা মপ্রাদটকিন্ মরগুদল্িন্ (GDPR) সম্পশকে ত তথয এব্ং শব্দব্চন্ার 
শিশত্তদত এই পরামদিে সাতটি সুব্ণে শন়্িম রাখা িদ়িদে। তথয জান্াদন্ার শব্ষদ়ি মকান্ সদন্দি থাকদল্, 
মদন্ান্ীত সরুক্ষাপ্রধ্ান্ ব্া মেপুটির সাদথ কমীর কথা ব্ল্া উশচত। তথয জান্াদন্ার শব্ষদ়ি আিঙ্কা 
কখন্ও মেন্ শিশুদের কল্যাণ এব্ং শন্রাপত্তার সুরক্ষা অটুট রাখার প্রদ়িাজন্ী়িতার পদথ ব্াুঁধ্া িদ়ি ন্া 
োুঁড়া়ি।   

প্রাথশমক সাহায্য 

41. প্রাথশমক সািােয েথােথ িদল্ মদন্ান্ীত সুরক্ষা প্রধ্ান্ (ব্া মেপুটি) সাধ্ারণত অন্যান্য সংস্থার 
সাদথ সংদোগ স্থাপদন্ এব্ং েরকার মত আন্তঃসংস্থার মূল্যা়িন্ করদব্ন্। শুরু শেদক করা সািােয 
মূল্যা়িদন্, শকেু মক্ষদে কমীদেরদক প্রধ্ান্ অনু্িীল্ন্কারী শিসাদব্ কাজ কদর, ি়িত অন্য এদজশে এব্ং 
মপিাোরদের সিা়িতা করদত িদত পাদর। শিশুদের অব্স্থার উন্নশত ন্া িদল্ ব্া খারাপ িদে ব্দল্ মদন্ 
িদল্ শিশুদের সামাশজক পশরচেোর মরফাদরদল্র জন্য মেও়িা এই ধ্রদন্র মে মকান্ মকস পশরদষব্াগুশল্র 
মূল্যা়িদন্র উদেদিয শন়্িশমত পেোদল্াচন্া এব্ং শব্দব্চন্ার অধ্ীদন্ রাখা উশচত।  

শবশিবদ্ধ মূলযায়ন্ 

42.  য্খন্ সকান্ শিশু সভারগ, বা সভাগাে সম্ভাবন্া সবশি থারক, তখন্ শিশুরদে সামাশেক পশেিয্ো 
শবভারগ অশবলরম্ব তা সেফাে কো (এবং উপয্ুক্ত হরল পশুলিরকও) গুরুত্বপরূ্ে। মরফাদরদল্র মক্ষদে স্থান্ী়ি 
মরফাদরল্ প্রশি়িা অন্ুসরণ করা উশচত।   

অসহায় শিশু 

শিশু আইন্ 1989 এর অধ্ীদন্ মে শিশুর স্বাদস্থযর ব্া শব্কাদির মক্ষদে েুশক্তসঙ্গত স্তদর মপৌুঁোদন্ার ব্া ঐ 
স্তর ব্জা়ি রাখার সম্ভাব্ন্া কম অথব্া পশরদষব্াগুশল্ ন্া মপদল্ মে শিশুর স্বাস্থয ও শব্কাি েদথষ্ট ব্া 

 
এব্ং প্রকাি করা উশচত। একটি স্থান্ী়ি মপ্রাদটাকদল্র মাধ্যদম স্থান্ী়ি কতৃে পদক্ষর শিশুদের সামাশজক পশরচেো শব্িাদগ থাকা 
মকসগুশল্ শকিাদব্ পশরচাশল্ত িদব্ তার সুস্পষ্ট ব্যব্স্থা করা উশচত। 
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আরও ক্ষশতগ্রস্ত িও়িার সম্ভাব্ন্া রদ়িদে; ব্া মে মকান্ শব্কল্াঙ্গ শিশুদক অসিা়ি শিশু ব্দল্। স্থান্ী়ি 
কতৃে পক্ষদক অসিা়ি শিশুদের সুরক্ষা ব্যব্স্থা়ি এব্ং তাদের কল্যাণ রক্ষাদথে ঐ শিশুদের পশরদষব্া প্রোন্ 
করদত িদব্। শিশু আইন্ 1989 এর ধ্ারা 17-র অধ্ীদন্ অসিা়ি শিশুর মূল্যা়িন্ করা মেদত পাদর।  

সয্ সব শিশুো ভুগরে বা য্রথষ্ট সভাগাে সম্ভাবন্া আরে 

েরকার মত, অন্যান্য সংস্থার সািাদেয শিশু আইন্ 1989 এর ধ্ারা 47 এর অধ্ীদন্ স্থান্ী়ি কতৃে পদক্ষর 
অনু্সোন্ করার োশ়িত্ব রদ়িদে, েশে মকান্ শিশুর গুরুতর ক্ষশত িদ়িদে অথব্া ক্ষশত িও়িার সম্ভাব্ন্া 
আদে ব্দল্ মদন্ িও়িার েুশক্তসঙ্গত কারণ তাদের কাদে থাদক। এই ধ্রদন্র অনু্সোন্গুশল্ তাদের শিশুদের 
কল্যাণ রক্ষা়ি ও উন্নশতর জন্য মকান্ পেদক্ষপ মন্ও়িা িদব্ শকন্া তা শন্ধ্োরণ করদত সক্ষম কদর এব্ং 
মসগুশল্ ল্াঞ্ছন্া ও অব্দিল্া, স্ত্রী মেৌন্াঙ্গ মেেন্ ব্া অন্যান্য তথাকশথত সম্মাদন্ অজিুাদত করা শিংস্রতা সি 
মমৌল্ব্ােীকরণ এব্ং মেৌন্ মিাষদণর মত অশতশরক্ত পাশরব্াশরক হুমশকর মত মে মকান্ েবু্েযব্িারদক 
মব্াঝা়ি।  

43.  Report Child Abuse to Your Local Council (আপন্ার স্থান্ী়ি কাউশেদল্ শিশু শন্েোতদন্র 
শরদপাটে  করুন্) অন্ল্াইন্ টুল্টি প্রাসশঙ্গক শিশুদের সামাশজক পশরচেোর স্থান্ী়ি শব্িাদগর ন্েদরর সাদথ 
মোগাদোগ কদর। 

স্থান্ীয় কততে পক্ষ শক কেরব? 

44. মরফাদরল্ করার একশেদন্র মদধ্য, স্থান্ী়ি কতৃে পদক্ষর একজন্ সমাজকমীদক মরফারাদরর কাদে মসই 
প্রাশপ্ত স্বীকার করদত িদব্ এব্ং পরব্তী পেদক্ষপ ও প্রদ়িাজন্ী়ি প্রশতশি়িার ধ্রন্ সম্পদকে  শসদ্ধান্ত শন্দত 
িদব্। এ মক্ষদে শন্ধ্োরণ করা িদব্ মে: 

• শিশুর মক্ষদে অশব্ল্দে সুরক্ষা এব্ং জরুশর পেদক্ষপ প্রদ়িাজন্ শকন্া; 
• শিশুটি অসিা়ি শকন্া, এব্ং শিশু আইন্ 1989 এর ধ্ারা 17-র অধ্ীদন্ তার মূল্যা়িন্ করা 

উশচত শকন্া; 
• শিশুটি িুগদে ব্া েদথষ্ট মিাগার সম্ভাব্ন্া আদে ব্দল্ সদন্দি করার েশুক্তসঙ্গত কারণ রদ়িদে 

শকন্া তা অনু্সোন্ করা উশচত শকন্া এব্ং শিশু আইন্ 1989 এর ধ্ারা 47 এর অধ্ীদন্ তার 
মূল্যা়িন্ করা িদব্ শকন্া; 

• শিশু এব্ং পশরব্াদরর মকান্ পশরদষব্া এব্ং শক ধ্রদণর পশরদষব্া প্রদ়িাজন্; 
• স্থান্ী়ি কতৃে পক্ষদক আর মকান্ পেদক্ষপ শন্দত িদব্ তা শন্ধ্োরদণ সািােয করদত আরও শব্দিষজ্ঞ 

মূল্যা়িন্ করদত িদব্ শকন্া; 
• মরফাদরদল্র শিশত্তদত আরও মূল্যা়িন্ করার প্রদ়িাজন্ রদ়িদে ব্দল্ শসদ্ধান্ত মন্ও়িা িদল্ েত 

তাড়াতাশড় সম্ভব্ শিশুদক মেখা। 

45. এই তথয সিদজ ন্া আসদল্ মরফারাদরর মখাুঁজ শন্দ়ি মেখা উশচত।  

46. সমাজকমীরা একটি শব্শধ্ব্দ্ধ মূল্যা়িন্ করার শসদ্ধান্ত শন্দল্ মসই মূল্যা়িদন্ সিা়িতা করার জন্য 
কমীদের েতেরূ সম্ভব্ সব্ই করা উশচত (মদন্ান্ীত সুরক্ষা প্রধ্াদন্র (ব্া মেপটুির) সিা়িতা়ি)।  

47. মরফাদরদল্র পদর শিশুর অব্স্থার উন্নশত ি়িশন্ ব্দল্ মদন্ িদল্ মরফারাদরর স্থান্ী়ি এদস্কদল্িন্ 
পদ্ধশত অন্সুরণ করা উশচত োদত তাদের উদেগগুশল্র শব্ষদ়ি ব্যব্স্থা মন্ও়িা ি়ি এব্ং সব্দচদ়ি গুরুত্বপূণে, 
োদত শিশুটির পশরশস্থশত উন্নশত ি়ি।  
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সেকর্ে  োখা 

48. সমস্ত উদেগ, আদল্াচন্া এব্ং মন্ও়িা শসদ্ধান্তগুশল্ এব্ং মসই শসদ্ধান্তগুশল্র কারণসমূদির শল্শখত 
মরকেে  থাকা উশচত। মরকেে  করার প্রদ়িাজন্ী়িতা সম্পদকে  সদন্দি থাকদল্ কমীদের মদন্ান্ীত সুরক্ষা 
প্রধ্াদন্র (ব্া মেপটুির) সাদথ আদল্াচন্া করা উশচত।  

এসব সকন্ গুরুত্বপরূ্ে?  

49. ঝুুঁ শকগুশল্ সামল্াদত এব্ং সমসযাগুশল্ োদত ন্া ব্াদড় মসজন্য শিশুদের সঠিক সমদ়ি সঠিক সািােয 
পাও়িা গুরুত্বপূণে। গদব্ষণা এব্ং গুরুতর মকসগুশল্র পেোদল্াচন্া়ি ব্ারব্ার কােেকর পেদক্ষপ শন্দত ব্যথে 
িাও়িার শব্পেগুশল্ মেশখদ়িদে।13 ব্যথেতার উোিরণগুশল্র মদধ্য রদ়িদে:  

• ল্াঞ্ছন্া এব্ং অব্দিল্ার প্রাথশমক পেোদ়ির ল্ক্ষণ ব্ঝুদত ব্যথে িও়িা;  
• িাল্ কদর মরকেে  ন্া রাখা;  
• শিশুর মতামদত কান্ ন্া মেও়িা;  
• পশরশস্থশতর উন্নশত ন্া িদল্ উদেগ পুন্রা়ি মূল্যা়িন্ করদত ব্যথে িও়িা;  
• তথয িাগ ন্া করা;  
• খুব্ই শ্লথ গশতদত তথয িাগ করা; এব্ং  
• োরা পেদক্ষপ শন্দে ন্া ব্দল্ মদন্ িদে তাদেরদক প্রশ্ন ন্া করা। 

অন্য সকান্ কমী সদসয সয্ শিশুরদে ক্ষশত কেরত পারে তাে সম্পরকে  সকান্ 
উরদ্বগ থাকরল সু্কল ও করলরেে কমীরদে শক কো উশিত 

50. কমীদের সুরক্ষা ব্যব্স্থা সংিান্ত উদেগ থাকদল্ ব্া শিশুদের ক্ষশত করার ঝুুঁ শক সৃশষ্ট কদর এমন্ 
অন্য কমী সেসয (দস্বোদসব্ক সি) সম্পদকে  অশিদোগ করা িদল্, তখন্:  

• তা প্রধ্ান্শিক্ষক ব্া অধ্যক্ষদক জান্াদন্া উশচত;  
• মেখাদন্ প্রধ্ান্শিক্ষক ব্া অধ্যক্ষ সম্পদকে  উদেগ/অশিদোগ রদ়িদে, মসখাদন্ গিন্েরদের 

মচ়িারপাসেন্, ব্যব্স্থাপন্া কশমটির মচ়িারপাসেন্ ব্া মকান্ স্বাধ্ীন্ সু্কদল্র মাশল্কদক জান্াদন্া উশচত; 
এব্ং  

• প্রধ্ান্শিক্ষক সম্পদকে  উদেগ/অশিদোদগর মক্ষদে, মেখাদন্ প্রধ্ান্শিক্ষক মকান্ স্বাধ্ীন্ সু্কদল্র একমাে 
মাশল্ক, মসদক্ষদে সরাসশর স্থান্ী়ি কতৃে পদক্ষর মদন্ান্ীত কমেকতে ার(দের) কাদে অশিদোগ করা 
উশচত। (এই শন্দেে শিকার চতুথে িাদগ আরও শব্িদে মেও়িা আদে)।  

 
13 গুরুতর মকদসর পেোদল্াচন্াগুশল্র শব্দশ্লষণ Serious case reviews, 2011 to 2014 (গুরুতর মকস পেোদল্াচন্া, 2011 মথদক 
2014) মত রদ়িদে।14 এোড়া, কমীরা এখাদন্ও শল্খদত পাদরন্: ন্যািন্াল্ মসাসাইটি ফর েয শপ্রদিন্িন্ অফ িুদ়িশি টু শচল্দেন্ 
(NSPCC), ওদ়িস্টন্ িাউস, 42 কাদটে ন্ মরাে, ল্েন্ EC2A 3NH।  
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সু্করল বা করলরেে মরিয য্া হয় তা শন্রয় সুেক্ষা বযবস্থাে শবষরয় উরদ্বগ 
থাকরল সু্কল বা করলরেে কমীরদে শক কো উশিত 

51. সমস্ত কমী এব্ং মস্বোদসব্কদেরদক খারাপ ব্া অশন্রাপে মে মকান্ শকেুর শব্ষদ়ি এব্ং সু্কল্ ব্া 
কদল্দজর সুরক্ষা ব্যব্স্থার মক্ষদে সম্ভাব্য ব্যথেতার শব্ষদ়ি উদেগ জান্াদত পারা উশচত এব্ং এও মজদন্ রাখা 
উশচত মে এই ধ্রদন্র উদেগগুশল্ ঊর্ধ্েতন্ েল্ী়ি মন্তৃত্ব গুরুত্ব সিকাদর মেখদব্ন্। 

52.  এই উদেগগুশল্ সু্কল্ ব্া কদল্দজর শসশন়্ির েল্ী়ি মন্তৃত্বদক জান্াদন্ার জন্য েথােথ হুইদসল্দলাশ়িঙ 
পদ্ধশত থাকা উশচত।  

53. মেখাদন্ একজন্ কমী সেসয তাদের শন্দ়িাগকতে ার কাদে মকান্ সমসযা জান্াদত শেধ্া মব্াধ্ কদরন্ 
অথব্া মদন্ কদরন্ মে তাদের প্রকৃত উদেগগুশল্র সমাধ্ান্ করা িদে ন্া, মসখাদন্ হুইদসল্দলাশ়িদঙর অন্য 
েরজা তাদের কাদে মখাল্া থাকদত পাদর:  

• হুইদসল্দলাশ়িদঙর উপর সাধ্ারণ শন্দেে শিকা এখাদন্ রদ়িদে: Advice on Whistleblowing 
(হুইদসল্দলাশ়িঙ সংিান্ত পরামিে); এব্ং 

• NSPCC’s what you can do to report abuse (NSPCC ল্াঞ্ছন্ার শরদপাটে  করদত আপশন্ শক 
করদত পাদরন্) োরা শিশু সুরক্ষার ব্যথেতার শব্ষদ়ি থাকা উদেগ শিতদর প্রকাি করদত পাদরন্ 
ন্া অথব্া তাদের সু্কল্ ব্া কদল্জ মকান্ উদেগ মেিাদব্ সামল্া়ি মস শব্ষদ়ি উদেগ রদ়িদে, তাদের 
জন্য শব্কল্প উপা়ি শিসাদব্ dedicated helpline(কব্দশষ কহল্পলাইন্) আদে। কমীরা 0800 028 
0285 ন্েদর কল্ করদত পাদরন্ - ল্াইন্টি মসামব্ার মথদক শুিব্ার সকাল্ 8:00 মথদক রাত 
8.00 পেেন্ত উপল্িয এব্ং ইদমল্ করদত পাদরন্: help@nspcc.org.uk.14 

 

 
14 এোড়া, কমীরা এখাদন্ও শল্খদত পাদরন্: ন্যািন্াল্ মসাসাইটি ফর েয শপ্রদিন্িন্ অফ িুদ়িশি টু শচল্দেন্ (NSPCC), 
ওদ়িস্টন্ িাউস, 42 কাদটে ন্ মরাে, ল্েন্ EC2A 3NH।  
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সয্খারন্ শিশুরদে েন্য উরদ্বরগে কাের্ েরয়রে, সসখান্কাে কায্োবলী 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) সেসযকমীর শব্রুদদ্ধ ল্াঞ্ছন্ার মকান্ অশিদোগ ব্া উদেগ সংিান্ত শকেু থাকদল্ এই শন্দেে শিকার চতুথে িাগ মেখনু্। 
(2) প্রাথশমক সািােয মাদন্ শিশুদের জীব্দন্ মে মকান্ সমদ়ি সমসযার সমু্মখীন্ িও়িা মাে সিা়িতা প্রোন্ করা। মেখাদন্ একটি শিশু সমশিত প্রাথশমক 
পেোদ়ির সািােয মথদক উপকৃত িদব্, মসখাদন্ প্রাথশমক পেোদ়ি সািাদেযর জন্য আন্তঃসংস্থার মূল্যা়িদন্র ব্যব্স্থা করা উশচত। Working Together to Safeguard 

Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ কাজ করা)-র প্রথম অধ্যাদ়ি প্রাথশমক সািাদেযর শব্স্তাশরত শন্দেেিন্া মেও়িা আদে। 
(3) মরফাদরদল্র মক্ষদে স্থান্ী়ি মেিদিাল্ড ন্শথদত এব্ং মূল্যা়িদন্র জন্য স্থান্ী়ি মপ্রাদটাকদল্ শল্শপব্দ্ধ প্রশি়িা অন্সুরণ করা উশচত। Working Together to 
Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ কাজ করা)-র প্রথম অধ্যা়ি। 
(4) শিশু আইন্ 1989 এর অধ্ীদন্, স্থান্ী়ি কতৃে পক্ষ অসিা়ি শিশুদের কল্যাণ রক্ষাদথে ও উন্নশতর জন্য তাদের পশরদষব্া শেদত ব্াধ্য। শিশু আইন্ 1989 
এর ধ্ারা 17-র অধ্ীদন্ অসিা়ি শিশুর মূল্যা়িন্ করা মেদত পাদর। শিশু আইন্ 1989 এর ধ্ারা 47 এর অধ্ীদন্, মকান্ শিশু িুগদে ব্া েদথষ্ট মিাগার 
সম্ভাব্ন্া রদ়িদে মস শব্ষদ়ি স্থান্ী়ি কতৃে পদক্ষর সদন্দি থাকার েশুক্তসংগত কারণ থাকদল্ শিশুদের কল্যাণ রক্ষাদথে ও উন্নশতর জন্য পেদক্ষপ শন্দত িদব্ শকন্া 
তা শন্ধ্োরণ করদত অন্ুসোন্ করা তাদের কতে ব্য। পূণে শব্ব্রণ Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষার জন্য একসাদথ কাজ 
করা)-র প্রথম অধ্যাদ়ি আদে। 
(5) এদত জরুশর সুরক্ষা আদেদির (EPO) জন্য আদব্েন্ও অন্তিুে ক্ত থাকদত পাদর। 

কমীরদে শিশু সম্পরকে  উরদ্বগ আরে এবং অশবলরম্ব পদরক্ষপ সন্ন্। 
কমীো তারদে শিশু সুেক্ষা ন্ীশত অন্ুসের্ করেন্ এবং মরন্ান্ীত 

সুেক্ষাপ্রিারন্ে সারথ কথা বরলন্ (1) 

সেফারেরলে প্ররয়ােন্ সন্ই, 
সু্কল/করলে প্রাসশঙ্গক পদরক্ষপ 
সন্য়, সম্ভবত বযশক্তগত সহায়তা 
এবং/অথবা প্রাথশমক সাহায্য 
(2) সহ, এবং স্থান্ীয়ভারব 
পয্েরবক্ষর্ করে 

উরদ্বগ বােরল 
সেফারেল (3) 
কো   

মরন্ান্ীত সুেক্ষাপ্রিান্ বা 
কমী শিশুরদে সামাশেক 
পশেিয্ো শবভারগ সেফারেল 
(3) কেরবন্ (এবং উপয্ুক্ত 
সক্ষরে পশুলি র্াকরবন্)) 

সমােকমী 1 কায্েশদবরসে মরিয প্ররয়ােন্ীয় প্রশতশিয়া সম্পরকে  শসদ্ধান্ত সন্ন্  

শিশুে অশবলরম্ব 
সুেক্ষা প্ররয়ােন্: 
সেফাোেরক োন্ান্ 

িাো 47 (4) এে 
য্থায্থ অন্ুসন্ধান্:  
সেফাোেরক অবগত 
কো হয় 

িাো 17 (4) এে 
য্থায্থ অন্ুসন্ধান্:  
সেফাোেরক অবগত 
কো হয়  

আন্ুষ্ঠাশন্ক মূলযায়ন্ 
শন্ষ্প্ররয়ােন্: 
সেফাোেরক োন্ান্ 

সমােকমী, পশুলি 
বা NSPCC দ্বাো 
গতহীত য্থায্থ 
েরুশে বযবস্থা (5)  

উরেখরয্াগয 
ক্ষশতে ঝুুঁ শক আরে 
এমন্ শিশুে 
িন্াক্ত করুন্ (4): 
সম্ভাবয শিশু সুেক্ষা 
পশেকল্পন্া 

অসহায় শিশু (4) 
এবং উপয্ুক্ত 
সহায়তা িন্াক্ত 
করুন্  

কমীরদে, সমােকমীরদে সহায়তা কোে েন্য য্থাসম্ভব কো উশিত।  

সমস্ত পয্োরয়, কমীরদে শিশুে পশেশস্থশতগুশল পয্োরলািন্ায় োখা উশিত (দেকাে মত মরন্ান্ীত সুেক্ষা প্রিান্রক (বা 
সর্পটুিরক) োশন্রয়), এবং শিশুে পশেশস্থশতে উন্নশতে েন্য - শিশুে সসো স্বাথে য্ারত সবোরগ্র থারক তা শন্শিত কোে েন্য 
য্থায্থ সক্ষরে আবাে সেফাে কো উশিত।   

সু্কল্/কদল্দজর কতে ব্য 

সংস্থার তরদফ অন্যান্য কতে ব্য  

সু্কল/কললজ ব্যক্তিগত 
সহায়তা এব্ং/অথব্া 
প্রাথক্তিক পর্যালয় সাহালর্যর 
িূলযায়লের (2) িাধ্যলি 
সাব্যজেীে পক্তরলেব্া এব্ং 
অেয সহায়তা অযালেস 
করার কথা ক্তব্লব্চো কলর 
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