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সারাংশ 

িশশেদর কলয্াণ র�ােথর্ ও সুর�া বয্ব�ার জনয্ দািয়� পালন করার সময় ইংলয্াে�র �ুল এবং 
কেলজগিল অবশয্ই িশ�াে�ে� িশশেদর িনরাপদ রাখার িবিধব� িনেদর্ িশকা েমেন চলেত হেব। 

�ুল বা কেলেজ কমর্রত �েতয্েকরই তােদর সরু�ার দািয়� অবশয্ই েবাঝা দরকার। �শাসিনক 
কতৃর্ প� এবং ��ািধকারীেদর িনি�ত করা উিচত, েযসব কম� সরাসির িশশেদর সে� কাজ কেরন 
তারা েযন অ�ত িনেদর্ িশকার �থম অংশ পেড়ন।  

�শাসিনক কতৃর্ প� এবং ��ািধকারীেদর মেধয্ যারা তােদর ঊ�র্তন েনতৃে�র দল এবং িবেশষত 
তােদর মেনানীত সরু�াভার�া� েনতৃে�র সােথ কাজ কেরন, তােদরেক িনি�ত করা উিচত েয েযসব 
কম� সরাসির িশশেদর সােথ কাজ কেরন না, তারা েযন পূণর্া� সং�রেণর �থম ভাগ বা পিরিশ� A 
(�থম ভােগর সংি�� সং�রণ) পেড়ন। এিট স�ূণর্রেপ �ুল বা কেলেজর িবষয় এবং িশশেদর 
কলয্াণ র�ায় এবং �সাের তােদর কম�েদর জনয্ েকান িনেদর্ িশকা সবেচেয় কাযর্কর হেব তা তােদর 
মূলয্ায়েনর িভিত্তেত িঠক করা হেব। 

KCSIE'র স�ূণর্ সং�রণ এখােন পাওয়া যােব: Keeping children safe in education (িশ�াে�ে� 

িশশেদর সরুি�ত রাখা) - GOV.UK (www.gov.uk) 

এই িনেদর্ িশকা স�েকর্  

আমরা এই িনেদর্ িশকা জেুড় “অবশয্ই” এবং “উিচত” শ�গিল বয্বহার কেরিছ। েকানও বয্ি�র 
আইনত িকছু করার �েয়াজন হেল আমরা তার ে�ে� “অবশয্ই” এবং উপযু� েকােনা কারণ না 
থাকেল তার ে�ে� পরামশর্ মানা উিচত েবাঝােত “উিচত” শ�িট বয্বহার কির।  

ভু�েভাগী এবং অিভয�ু অপরাধী 

এই িনেদর্ িশকািটর উে�েশয্, আমরা িকছু জায়গায় ‘ভু�েভাগী’ শ�িট বয্বহার কির। এিট একিট 
বয্াপকভােব �ীকৃত এবং েবাধগময্ শ�। এিট গর�পূণর্ েয �ুল এবং কেলজগিল �ীকার কের েয 
সকেলই যারা লা�নার িশকার হেয়েছ তারা িনেজেক একজন ভু�েভাগী বেল মেন কের না বা 
এইভােব বণর্না করেত চায় না। পিরেশেষ, �ুল এবং কেলজগিল এ ধরেনর েয েকানও ঘটনা 
সামলােনার সময় এিট স�েকর্  সেচতন হওয়া উিচত এবং এমন েকানও শ� বয্বহার করা উিচত 
যার সােথ �িতিট িশশ �া��য্ েবাধ করেব। 

এই কারেণ, আমরা, িকছু ে�ে�, ‘অপরাধী’র পিরবেতর্  উপয�ু ‘অিভয�ু অপরাধী’ শ�িট বয্বহার 
কির। এগিল বয্াপকভােব বয্বহৃত ও �ীকৃত শ� এবং কাযর্কর িনেদর্ িশকা ৈতির করার জনয্ সবেচেয় 
উপযু�। যাইেহাক, �ুল এবং কেলজগিলেক, িবেশষ কের বা�ােদর সামেন কথা বলার সময়, এই 
সম� পিরভাষা িনেয় খুব সাবধােন িচ�া করা উিচত কারণ িকছু ে�ে� লা�নাকর আচরণ অপরাধীর 
জনয্ও �িতকর হেত পাের। উপেরর মত, �ুল ও কেলজ তােদর িবেবচনামত িভ� িভ� েকেসর 
িভিত্তেত বা যথাযথভােব উপযু� পিরভাষা বয্বহার করেব। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/


 3 

Find this document and other translations of Part 1 and Annex A of 
Keeping Children Safe in Education in 13 community languages at kcsietranslate.lgfl.net 

 

�থম ভাগ: সম� কম�েদর জনয্ সরু�ার তথয্ 

�ুল এবং কেলেজর কম�েদর িক জানা এবং করা উিচত 

সুর�ার জনয্ একিট িশশেকি�ক ও সমি�ত প�িত 

1. �ুল এবং কেলজ আর তােদর কম�রা িশশেদর বহৃত্তর সরু�া বয্ব�ার একিট গর�পূণর্ অ�। 

এই বয্ব�ার বণর্না Working Together to Safeguard Children (িশশেদর সরু�ার জনয্ একসােথ 

কাজ করা) এর িবিধব� িনেদর্ িশকােত করা হেয়েছ। 

2. িশশেদর কলয্াণ র�া ও �চার করা �েতয্েকরই দািয়�। �েতয্েক যারা িশশ এবং তােদর 

পিরবােরর সং�েশর্ আেছন, তােদর পালন করার মত ভূিমকা রেয়েছ। এই দািয়�িট কাযর্করভােব 

স�� করার জনয্, সম� অনশুীলনকারীেদর িনি�ত করা উিচত েয তােদর প�িত েযন িশশেকি�ক 

হয়। এর মােন হল তােদর সবসময় িশশিটর েসরা �ােথর্র কথা িবেবচনা করা উিচত। 

3. েকানও একক অনশুীলনকারীর পে� একিট িশশর সম� �েয়াজন ও পিরি�িতর িদেক নজর 

েদওয়া স�ব নয়। িশশ এবং পিরবারগিলেক সিঠক সমেয় সিঠক সহায়তা িদেত চাইেল, �েতয্েক 

যারা তােদর সং�েশর্ আেছন, তােদরেক উে�গ শনা� করার, তথয্ জানােনার এবং অিবলে� পদে�প 

েনওয়ার ে�ে� একিট ভূিমকা পালন করেত হেব। 

4. িশশেদর কলয্াণ র�া ও �চার করার এই িনেদর্ িশকার উে�েশয্ িনে�া� িবষয়গিল সং�ািয়ত 

করা হেয়েছ: 

• দবুর্য্বহার হেত িশশেদর র�া 

• িশশেদর মানিসক ও শারীিরক �া�য্ বা িবকােশর �িতব�কতা �িতেরাধ 

• িনরাপদ ও কাযর্করী পিরচযর্ার িবধােনর সােথ সাম�সয্পূণর্ পিরি�িতেত িশশেদর বড় হেয় ওঠা 

িনি�ত করা; এবং 

• েসরা ফলাফল েপেত সম� িশশেদর স�ম করার পদে�প �হণ। 

5. িশশ বলেত 18 বছেরর কম বয়সী �েতয্েক অ�ভুর্ �। 

�ুল এবং কেলেজর কম�েদর ভূিমকা 

6. �ুল এবং কেলেজর কম�রা েযেহতু শী� উে�গ শনা� করেত পােরন, িশশেদর সহায়তা �দান, 

িশশেদর কলয্ােণর �সার এবং উে�গ যােত না বােড় তার বয্ব�া িনেত পােরন েসেহতু তােদর 

ভূিমকা গর�পূণর্। 

7. িশশেদর জনয্ সুরি�ত িশ�ার পিরেবশ গেড় েতালা সকল কমর্চারীেদরই দািয়ে�র মেধয্ পেড়। 

8. সকল কমর্চারীেদরই েসই সব িশশেদর িচি�ত করার জনয্ ��ত থাকা উিচত, যারা সময় 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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থাকেত সাহাযয্ েপেল উপকৃত হেত পাের।0F

1 �াথিমক সাহাযয্ বলেত �� বয়স েথেক শর কের িটেনজ 

পযর্� িশশেদর জীবেন েয েকান সমেয় েকান সমসয্া উ�ূত হওয়া মা� সহায়তা �দান করা েবাঝায়। 

9. েয েকানও কম� সদসয্ যার িশশেদর কলয্াণ স�েকর্  েকানও উে�গ রেয়েছ তার 51-67 

ন�র অনুে�েদ উি�িখত �ি�য়াগিল অনুসরণ করা উিচত। কম�েদর েয েকান েরফােরল অনুসাের 

সমাজকম�েদর এবং অনয্ানয্ সং�ােক সহায়তা করা উিচত। 

10. �িতিট �ুল এবং কেলেজর একিট িনিদর্� সুর�া�ধান থাকা উিচত িযিন কম�েদর সুর�া 

সং�া� দািয়�গিল পালেনর জনয্ তােদর সহায়তা করেবন এবং িযিন িশশেদর সামািজক পিরচর 

�ানীয় কতৃর্ পে�র মেতা অনয্ পিরেষবাগিলর সােথ ঘিন�ভােব েযাগােযাগ রাখেবন। 

11. এই মেনানীত সুর�া�ধান (এবং েকান েডপুিট) স�বত সুর�ার স�ূণর্ িবষয়িট বুঝেবন 

এবং সরু�া সং�া� উে�েগ �িতি�য়া জানােনার ে�ে� িতিন সেবর্াপয�ু বয্ি� হেবন। 

12. িশ�কেদর মান 2012-েত বলা হেয়েছ েয িশ�করা (যার মেধয্ �ধান িশ�েকরাও অ�ভুর্ �) 

তােদর েপশাগত কতর্ েবয্র অ� িহেসেব িশশেদর কলয্াণ র�া করেব এবং িশ�ার েপশায় 

জনসাধারেণর আ�া বজায় রাখেব।1F

2 

�ুল এবং কেলেজর কম�েদর যা জানা দরকার 

13. �ুল বা কেলেজর মেধয্ েয িসে�মগিল সরু�া বয্ব�ায় সহায়তা করার জনয্ থাকা সম� 

কম�েদর েস স�েকর্  সেচতন থাকা উিচত এবং কম�েদর ভিতর্ র অংশ িহেসেব তােদর কােছ এগিল 

বয্াখয্া করা উিচত। এর মেধয্: 

• িশশ সরু�া নীিত (যােত অনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্ িশশর �ারা িশশ লা�নার ে�ে� েসসব 

সামলােনার নীিত এবং �ি�য়াও অ�ভুর্ � করা উিচত) 

• আচরণ নীিত (যার মেধয্ শাসািন �িতেরােধর বয্ব�া অ�ভুর্ � করা উিচত, তােত সাইবার 

শাসািন, প�পাতদ�ু এবং ৈবষময্মূলক শাসািনও রেয়েছ)2F

3 

• কম�েদর আচরণ নীিত (কখনও কখনও আচরণিবিধও বলা হয়) অনয্ানয্ িবষয়গিলর ে�ে�ও 

থাকা উিচত, যার মেধয্ িন�-�েরর উে�গ, কম�েদর িবরে� অিভেযাগ এবং হইেসলে�ািয়ঙ 

অ�ভুর্ � করা উিচত  

 
 

1 �াথিমক সাহােযয্র িব�ািরত তথয্ Working Together to Safeguard Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ 
করা) অধয্ায় 1-এ রেয়েছ। 
2 Teachers' Standards (িশ�কেদর মান) এগিলর ে�ে� �েযাজয্: QTS এর জনয্ কমর্রত �িশ�ণ�হণকারী; সম� 
িশ�ক যারা তােদর িবিধব� ই�াকশন সময়সীমা স�ূণর্ কেরেছন (নবীন েযাগয্তা�া� িশ�ক [NQT]); এবং 
র�ণােব�ণাধীন �ুল ও র�ণােব�ণাধীন িবেশষ �ুল সহ েয িশ�েকরা িশ�া (�ুল িশ�কেদর অয্াে�ইজাল) (ইংলয্া�) 
িবিধ 2012-এর আওতায় পেড়ন। 
3 সম� �ুেলর আচরণ নীিত থাকা �েয়াজন (স�ূণর্ িববরণ here (এখােন) আেছ)। েকান কেলজ আচরণ নীিত রাখেত 
চাইেল তা উপেরর বণর্না অনুযায়ী কম�েদর �দান করা উিচত। 
 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards
https://www.gov.uk/government/publications/behaviour-and-discipline-in-schools
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• িশ�া েথেক দেূর সের যাওয়া িশশেদর ে�ে� সুর�ামলূক �িতি�য়া, এবং 

• মেনানীত সুর�া�ধােনর ভূিমকা (মেনানীত সরু�া�ধােনর এবং েয েকান েডপুিটর পিরচয় 

সহ)। 

নীিতমালার অনুিলিপ এবং এই নিথর �থম ভােগর একিট অনুিলিপ (অথবা উপযু� মেন হেল 

পিরিশ� A) ভিতর্ র সময় সম� কম�েদর েদওয়া উিচত। 

14. সম� কম�েদর ভিতর্ র সময় যথাযথ সুর�াবয্ব�া এবং িশশ সরু�ার �িশ�ণ (অনলাইন 

িনরাপত্তা সহ) েদওয়া উিচত়। এই �িশ�ণ িনয়িমত আপেডট করা উিচত। তাছাড়া, সম� কম�েদর 

কাযর্করীভােব িশশেদর সরু�া (অনলাইন িনরাপত্তা সহ) করার জনয্ �েয়াজনীয় দ�তা এবং �ান 

�দােনর জনয্, �েয়াজন মত এবং অ�ত �িত বছর, সুর�া বয্ব�া এবং িশশ সুর�ার আপেডট 

(উদাহরণ�রপ, ইেমইল, ই-বুেলিটন এবং কম�েদর িমিটং এর মাধয্েম) পাওয়া উিচত। 

15. সকল কম�েদর তােদর �াথিমক সাহােযয্র �ি�য়া স�েকর্  সেচতন হওয়া এবং এেত তােদর 

ভূিমকা িক তা েবাঝা উিচত। 

16. সকল কম�েদরেক িশশেদর েসাশয্াল েকয়ােরর �ানীয় কতৃর্ পে�র সােথ েরফােরল ৈতিরর 

�ি�য়া এবং িশশ আইন 1989-এর অধীেন িবিধব� মূলয্ায়নগিল3F

4 স�েকর্ , িবেশষত ধারা 17 

(অসহায় িশশ) এবং ধারা 47 (এমন িশশ যার গরতর �িত হেয়েছ অথবা �িত হওয়ার 

স�াবনা আেছ) যা একিট েরফােরল অনসুরণ কের করা হেত পাের েস স�েকর্ , এবং ঐ 

মূলয্ায়নগিলর ে�ে� তােদর কাছ েথেক েয ভূিমকা �তয্াশা করা হয় েস স�েকর্  সেচতন থাকা 

উিচত।  

17. েকান িশশ তার সােথ লা�না, িনপীড়ন বা অবেহলা করা হে� বেল জানােল িক করণীয় তা 

সকল কম�েদর জানা উিচত। েগাপনীয়তার যথাযথ মা�া বজায় রাখেত �েয়াজনীয় িবষয়গিল 

িকভােব পিরচালনা করেবন কম�েদর তা অবশয্ই জানা উিচত। এর অথর্ শধু তােদর জিড়ত রাখেত 

হেব যােদরেক জড়ােনা দরকার, েযমন মেনানীত সরু�া�ধান (বা একজন েডপুিট) এবং িশশেদর 

েসাশয্াল েকয়ােরর সােথ জিড়ত �ানীয় কতৃর্ প�। কম�র কখনই িশশেক �িত�িত েদওয়া উিচত নয় 

েয িতিন কাউেক েকােনা রকম লা�নার কথা বলেবন না, কারণ তা ঐ িশশর েসরা �ােথর্ নাও 

হেত পাের। 

18. সম� কম�েদর ভু�েভাগীেদর আ�� করেত পারা উিচত েয তােদর কথায় গর� েদওয়া হে� 

এবং তােদর সমথর্ন করা এবং িনরাপদ রাখা হেব। একজন ভু�েভাগীেক কখনই এমন ধারণা েদওয়া 

উিচত নয় েয তারা েকােনা রকেমর লা�না বা অবেহলার কথা িরেপাটর্  কের সমসয্া ৈতির করেছ। 

িরেপাটর্  করার জনয্ েকােনা ভু�েভাগীেক কখেনাই লি�ত েবাধ করােনা উিচত নয়। 

19. সম� কম�েদর সেচতন হওয়া উিচত েয িশশরা ��ত আেছ এমন েবাধ নাও করেত পাের 

 
 

4 িবিধব� মূলয্ায়নগিল স�েকর্  িবশদ তথয্ Working Together to Safeguard Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ 
একসােথ কাজ করা)4-এর অধয্ায় 1-এ রেয়েছ। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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বা কীভােব কাউেক বলেত হেব েয তারা িনযর্ািতত, েশািষত বা অবেহিলত হে� তা নাও জানেত 

পাের এবং/অথবা তারা তােদর অিভ�তােক �িতকারক িহসােব মেন নাও করেত পাের। 

উদাহরণ�রপ, িশশরা িব�ত েবাধ করেত পাের, অপমািনত হেত পাের বা হমিকর স�ুখীন হেত 

পাের। এিট তােদর দবুর্লতা, অ�মতা এবং/অথবা েযৗন অিভেযাজন বা ভাষার ে�ে� বাধার কারেণ 

হেত পাের। যিদ কম�রা েকান িশশর িবষেয় উি�� থােক তাহেল কম�েদর েপশাদারী েকৗতূহল এবং 

মেনানীত েসফগািডর্ ং িলড (DSL)-এর সােথ কথা বলেত বাধা েদওয়া উিচত নয়। এিটও গর�পূণর্ 

েয কম�রা িশশ এবং যবুকেদর সােথ কীভােব এমন সেবর্াত্তম িব�� স�কর্  গেড় তুলেবন যা 

েযাগােযােগর সুিবধা েদয়।   

�ুল এবং কেলেজর কম�েদর িকেসর স�ান করা উিচত  

শী� সাহাযয্ 

20. েয েকান িশশ শী� সাহাযয্ েথেক উপকৃত হেত পাের, তেব সম� �ুল এবং কেলেজর কম�রা 

িবেশষ কের এমন িশশর শী� সাহােযয্র স�াবয্ �েয়াজনীয়তার িবষেয় সতকর্  থাকা উিচত েয: 

• েয অ�ম বা যার িনিদর্� েকােনা �াে�য্র সমসয্া আেছ এবং িকছু অিতির� চািহদাও রেয়েছ 

• িবেশষ িশ�াগত চািহদা আেছ (তােদর িবিধব� িশ�া, �া�য্ ও পিরচযর্া পিরক�না থাকুক 

আর নাই থাকুক) 

• যার মানিসক �াে�য্র েখয়াল রাখা দরকার 

• যিদ অ� বয়েস কারও েদখােশানা কের 

• েয অপরাধী দেল জিড়ত হওয়া এবং সংগিঠত অপরাধ বা অসামািজক দল ও মাদক পাচার 

েগা�ীসহ, অসামািজক বা অপরােধর পেথ যাওয়ার ল�ণ েদখায় 

• �ায়শই পিরচযর্ার �ান বা বািড়েত না থােক বা না জািনেয় চেল যায় 

• েয আধুিনক দাস�, পাচার বা েযৗন বা অপরাধমলূক েশাষেণর ঝঁুিকেত আেছ 

• েমৗলবােদর বা েশাষেণর িশকার হওয়ার ঝঁুিক থাকেল 

• যার পিরবােরর েকউ কারাগাের আেছ অথবা যার �িত মা-বাবার আচরণ আপিত্তকর 

• িশশর জনয্ চয্ােল� এমন েকান পািরবািরক পিরি�িতেত, েযমন মাদক ও অয্ালেকাহেলর 

অপবয্বহার, �া�বয়� মানিসক �া�য্ সমসয্া এবং পািরবািরক লা�না 

• িনেজরাই অয্ালেকাহল এবং অনয্ানয্ ওষুেধর অপবয্বহার করেছ 

• পিরচযর্ার �ান েথেক তােদর পিরবােরর কােছ বািড়েত িফের েগেছ 

• যার নারীর েযৗনা� েছদ বা বলপবূর্ক িববােহর মেতা ‘স�ান’ িভিত্তক লা�নার ঝঁুিক রেয়েছ 

• তােক আলাদা েরেখ লালনপালন করা হেয়েছ অথবা 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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• েয িদেনর পর িদন �ুেলর িদেন িকছু সময় অনুপি�ত থাকা সেমত িশ�ায় �মাগত 

অনুপি�ত থােক। 

লা�না এবং অবেহলা 

21. সম� কম�েদর অপবয্বহার এবং অবেহলার সূচকগিল স�েকর্  সেচতন হওয়া উিচত (নীেচ 

েদখুন), েবাঝা উিচত েয িশশরা �ুল/কেলেজর িভতের এবং বাইের, বািড়র িভতের এবং বাইের 

এবং অনলাইেন �িতর ঝঁুিকেত থাকেত পাের। েপশাদার েকৗতূহল চচর্ া করা এবং লা�না ও অবেহলার 

�াথিমক সনা�করেণর জনয্ কী স�ান করেত হেব তা জানা অতয্াবশয্ক যােত কম�রা সাহাযয্ বা 

সুর�ার �েয়াজন হেত পাের এমন িশশেদর ে�ে� শনা� করেত স�ম হয়। 

22. সম� �ুল এবং কেলেজর কম�েদর এই িবষেয় সেচতন হওয়া উিচত েয লা�না, অবেহলা 

এবং সরু�াবয্ব�ার সমসয্ায় ঘটা ঘটনা সাধারণত পৃথকভােব হয় না এবং একটা েকােনা সং�া বা 

েলেবেল েফলা যায়। েবিশরভাগ ে�ে�, একািধক িবষয় এেক অপেরর সােথ িমেশ থােক। 

23. সকল কম�, িবেশষত মেনানীত সুর�া �ধানেদর (এবং েডপুিট) িবেবচনা করা উিচত েয 

িশশরা তােদর পিরবােরর বাইেরর পিরি�িতেত লা�না বা েশাষেণর ঝঁুিকেত রেয়েছ িকনা। পিরবার-

বিহভূর্ ত �িত িবিভ� ধরেনর হেয় থােক এবং িশশরা একািধক �িতর িশকার হেত পাের যার মেধয্ 

রেয়েছ (তেব সীমাব� নয়) েযৗন লা�না (হয়রািন ও েশাষণ সহ), তােদর িনেজেদর অ�র� 

স�েকর্ র মেধয্ পািরবািরক িনযর্াতন (িকেশার স�েকর্ র অপবয্বহার), অপরাধমলূক েশাষণ, গরতর 

যুব সিহংসতা, কাউি� লাইন এবং েমৗলবাদ। 

24. সম� কম�েদর সেচতন থাকা উিচত েয �যুি� অেনক ে�ে�ই সুর�া এবং সু�তার ে�ে� 

একিট গর�পূণর্ পােথয়। িশশেদর অনলাইেনর পাশাপািশ সামনাসামিনও লা�না ও অনয্ানয্ �িতর 

ঝঁুিক থােক। অেনক ে�ে� লা�না এবং অনয্ানয্ ঝঁুিক একই সােথ অনলাইন এবং অফলাইন উভয় 

ে�ে�ই ঘটেব। িশশরা তােদর সমবয়সীেদর অনলাইেনও লা�না করেত পাের, েস ে�ে� গালাগাল, 

েহন�া এবং িবেশষ কের চয্াট �েপ নারীিবে�ষী/অপ�চারকারী বাতর্ া পাঠােনা, িবেশষ কের চয্াট 

�েপ স�িত ছাড়া অশালীন ছিব ভাগ করা হেত পাের, আর েকউ না চাইেলও তােক অপমানজনক 

ছিব এবং পেনর্া�ািফ ভাগ করা হেত পাের। 

25. সম� ে�ে� কম�রা িনি�ত না হেল, তােদর সবসময় মেনানীত সুর�া�ধােনর বা েডপিুটর 

সােথ কথা বলা উিচত। 

লা�না এবং অবেহলার  আভাস 

26. লা�না: িশশর �িত এক �কার দবুর্য্বহার। েকউ িশশর �িত কের বা �িত �িতেরাধ না 

করার মাধয্েম তােক লা�না বা উেপ�া করেত পাের। �িতর মেধয্ এমন খারাপ আচরণও অ�ভুর্ � 

থাকেত পাের যা শারীিরক না হেলও অনয্েদর সােথ হেত েদখা খারাপ আচরেণর �ভাবও হেত পাের। 

উদাহরণ�রপ, এিট িবেশষভােব িশশেদর সােথ হওয়া সব ধরেনর পািরবািরক লা�নার �ভােবর সােথ 

স�িকর্ ত হেত পাের। িশশরা তােদর পিরবাের বা �ািত�ািনক বা স�দােয়র বয্ব�ায়, তােদর 

পিরিচত, বা িবরল ে�ে�, অপিরিচতেদর �ারা লাি�ত হেত পাের। লা�না পুেরাপুির অনলাইেনও হেত 
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পাের, অথবা অফলাইেন লা�না করেত �যুি� বয্বহার করা হেত পাের। িশশরা �া�বয়� বা 

�া�বয়�েদর �ারা বা অনয্ েকান িশশ বা িশশেদর �ারা লাি�ত হেত পাের। 

27. শারীিরক লা�না: অপবয্বহােরর এমন এক রপ যা মারা, ঝাকঁােনা, আছাড় মারা, িবষ 

খাওয়ােনা, েপাড়ােনা বা �ালােনা, েডাবােনা, �াসেরাধ করা বা অনয্ েকানভােব িশশর শারীিরক 

�িত কের। েকান মা-বাবা বা পিরচযর্াকারী িশশর অসুেখর িমথয্া কথা জানােল, বা ই�াকৃতভােব 

তােক অসু� করেল তার ফেলও শারীিরক �িত হেত পাের। 

28. মানিসক লা�না: িশশর �িত অনবরত আেবগজিনত দবুর্য্বহার করা যার ফেল তার 

আেবগজিনত িবকােশ গরতর এবং �িতকূল �ভাব পেড়। এর মেধয্ িশশেক অকমর্ণয্ েবাধ করােনা 

বা ভালবাসা েথেক বি�ত করা, অপযর্া� েবাধ করােনা, বা শধু যত�ণ অেনয্র �েয়াজন েমটায় 

তত�ণই তােদর মলূয্ আেছ তােদর এমন ধারণা েদওয়া থাকেত পাের। এেত িশশেদর তােদর মতামত 

�কােশর সুেযাগ না েদওয়া, ই�াকৃতভােব তােদর চুপ করােনা বা তারা যা বেল বা েযভােব বেল েস 

স�েকর্  'তােক িনেয় হািস ঠা�া করা' অ�ভুর্ � থাকেত পাের। এর মেধয্ থাকেত পাের িশশেদর উপর 

বয়েসর বা িবকাশকােলর অনপুয�ু �তয্াশা চাপােনা। এর মেধয্ েকান িশশর িবকােশর �মতার 

বাইেরর আলাপচািরতায় তােক সািমল করা, তােক অিতির� আগেল রাখা এবং িবিভ� িজিনস 

অনুস�ান করা ও িশ�ার ে�ত্ তােক সীমাব� কের রাখা বা �াভািবক সামািজক আলাপচািরতায় 

তােক অংশ িনেত না েদওয়াও থাকেত পাের। এর মেধয্ অেনয্র �িত খারাপ বয্বহার েদখা বা 

েশানাও অ�ভুর্ � থাকেত পাের। এেত গরতর বুিলং (সাইবারবুিলং সহ) জিড়ত থাকেত পাের, যার 

ফেল িশশরা �ায়শই ভীত বা িবপেদ পেড়েছ বেল অনুভব কের, বা যার ফেল িশশেদর েশাষণ বা 

দেুভর্ ােগর স�ুখীন হেত হয়। িকছু �েরর মানিসক লা�না িশশেদর সবরকম দবুর্য্বহােরই জিড়েয় থােক, 

যিদও তা পথৃকভােবও হেত পাের। 

29. েযৗন লা�না: েযৗন কাযর্কলােপ অংশ েনওয়ার জনয্ িশশ বা অ�বয়সী কাউেক েজার বা 

�লু� করা, এটা খুব একটা িহং� বয্বহার নাও হেত পাের, িশশ িক ঘটেছ তা বুঝুক আর নাই 

বুঝুক েসসব িনিবর্েশেষ এমন করা হয়। এইসব কােজর মেধয্ েকান িকছু িভতের ঢুিকেয় িনযর্াতেনর 

(উদাহরণ�রপ, ধষর্ণ বা েমৗিখক েযৗনস�ম) মত শারীিরক সং�শর্ বা হ�ৈমথুন, চু�ন, ঘষা এবং 

কাপেড়র বাইের �শর্ করার মেতা িকছু না েঢাকােনার মত কাজও অ�ভুর্ � থাকেত পাের। েসগিলর 

মেধয্ �শর্ শনূয্ কাজ, েযমন িশশেদর েযৗন ছিব বা েযৗন কাযর্কলাপ েদখােনা বা ঐসব কােজ 

জিড়ত করা, িশশেদর অনাকাি�ত েযৗনাচরেণ উৎসািহত করা, বা লা�নার ��িত িহেসেব েকান 

িশশেক েশখােনাও থাকেত পাের। েযৗন লা�না অনলাইেনও হেত পাের, এবং অফলাইেন লা�না করেত 

�যুি� বয্বহার করা েযেত পাের। েযৗন লা�না শধ ু�া�বয়� পুরষরা কের তা নয়। মিহলারাও 

েযৗন লা�না করেত পাের, আর অনয্ িশশরাও পাের। িশ�াজগেত অনয্ িশশেদর �ারা িশশেদর েযৗন 

লা�নাও একিট িনিদর্� সরু�া সমসয্ার মেধয্ পেড় এবং সম� কম�েদর এ স�েকর্  আর তােদর �ুল 

বা কেলেজর নীিত এবং এিট েমাকািবলার প�িত স�েকর্  সেচতন থাকা উিচত।  

30. অবেহলা: িশশর েমৗিলক শারীিরক এবং/অথবা মানিসক চািহদা পরূেণ অিবরাম বয্থর্তা,যার 

কারেণ সাধারণত িশশর �া�য্ বা িবকােশর গরতর �িত হয়। অবেহলা গভর্ াব�ােত ঘটেত পাের, 

উদাহরণ�রপ, মােয়েদর মাদক পদাথর্ বয্বহােরর ফেল। িশশ জে�র পের, মা-বাবা বা পিরচযর্াকারীর 

এইগিল িদেত বয্থর্তা: পযর্া� খাবার, েপাশাক এবং আ�য় (বািড় েথেক েবর কের বা তািড়েয় 
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েদওয়া সেমত) েদওয়া; শারীিরক ও আেবগজিনত �িত বা িবপদ েথেক িশশর র�া করা; যথাযথ 

ত�াবধান িনি�ত করা (অপযর্া� পিরচযর্াকারী রাখা সেমত); অথবা উপযু� িচিকৎসা েসবা বা 

িচিকৎসা িনি�ত করায় বয্থর্ হওয়ার কারেণ অবেহিলত হেত পাের। এর মেধয্ েকান িশশর েমৗিলক 

আেবগজিনত চািহদার অবেহলা করা, বা পেরায়া না করাও অ�ভুর্ � হেত পাের। 

সুর�া সং�া� সমসয্া 

31. সম� কম�েদর এমন সরু�া সং�া� সমসয্া স�েকর্  সেচতন থাকা উিচত েযখােন িশশেদর 

�িতর ঝঁুিক থাকেত পাের। মাদক �হণ,ও/বা অয্ালেকাহেলর অপবয্বহার, ই�াকৃতভােব িশ�ায় 

ফাঁিক, গরতর সিহংসতা (কাউি� লাইেনর সােথ যু� ঘটনা সহ), েমৗলবাদ এবং স�িত িনেয় এবং 

িবনা স�িতেত ন� বা অধর্ন� ছিব এবং/অথবা িভিডও4F

5 ভাগ করার মত িবষেয়র সােথ য�ু 

আচরণও িশশেদর িবপেদ থাকার ল�েণর মেধয্ অ�ভুর্ �। সরু�ার িকছু িবষয় যা সম� কম�েদর 

জানা উিচত তা নীেচ েদওয়া আেছ: এই সুর�া সং�া� িবষয়গিলর অিতির� তথয্ এবং অনয্ানয্ 

সুর�া সং�া� িবষয়গিল পিরিশ�েত অ�ভুর্ � করা হেয়েছ৷ 

িশশর �ারা িশশ লা�না  

32. সম� কম�েদর সেচতন হওয়া উিচত েয িশশরা অনয্ িশশেদর (�ায়ই িশশর �ারা িশশ 

িনযর্াতন িহসােব উে�খ করা হয়) লা�না করেত পাের এবং এিট �ুল বা কেলেজর িভতের এবং 

বাইের এবং অনলাইন উভয় ে�ে�ই ঘটেত পাের। সম� কম�েদর িশশর �ারা িশশ লা�নার িবষেয় 

�ুল বা কেলেজর নীিত এবং প�িতর বয্াপাের এবং এিট �িতেরােধ তােদর েযভােব গর�পূণর্ ভূিমকা 

পালন করেত হেব এবং েযখােনই তােদর মেন হেব েয েকােনা িশশর েতমন ঝঁুিক রেয়েছ েসখােনই 

বয্ব�া িনেত হেব েস িবষেয় �� �ান থাকা উিচত। 

33. সম� কম�েদর েবাঝা উিচত, তােদর �ুল বা কেলেজ েকান িরেপাটর্  না থাকেলও এর মােন 

এই নয় েয েতমন িকছু ঘটেছ না, হেত পাের েয তার িরেপাটর্  করা হে� না। তাই িশশর �ারা 

িশশ লা�নার বয্াপাের কম�েদর েকান উে�গ থাকেল তােদর মেনানীত সরু�া�ধােনর (বা েডপুিটর) 

সােথ কথা বলা উিচত। 

34. সম� কম�েক িশশেদর পর�েরর মেধয্ অনপুযু� আচরেণর গর� অবশয্ই বুঝেত হেব, যার 

মেধয্ অেনকগিল নীেচ তািলকাভু� করা হেয়েছ যা সিতয্ই লা�নাকর। িকছু আচরণেক হালকাভােব 

েনওয়া, েযমন েযৗন লা�নােক “েকবল ঠা�া”, “একটু হাসাহািস করা”, “বড় হওয়ার সময় ওসব 

হয়” বা “েছেলরা এসব কেরই” বেল উিড়েয় িদেল তার ফেল িশশেদর ে�ে� অযািচত আচরেণর 

অভয্াস এবং অিনরাপদ পিরেবশ সৃি� হেত পাের আর গরতর পিরি�িতেত, এমন এক সং�ৃিত ৈতির 

করেত পাের যা লা�নােক �াভািবক েদখায়, যার ফেল িশশরা এেক �াভািবক িহসােব েমেন িনেয় 

 
 

5 স�িত িনেয় ছিব ভাগ করেল, িবেশষত তা একই বয়েসর বড় িশশেদর মেধয্ হেল িভ� �িতি�য়ার �েয়াজন হেত 
পাের। এিট লা�না নাও হেত পাের- িক� িশশেদর েজেন রাখা দরকার েয তা অৈবধ- আর স�িত না থাকেল তা 
অৈবধ এবং লা�নাকর। UKCIS ন� এবং অধর্ন� ছিব এবং িভিডও ভাগ করার িবষেয় িবশেদ পরামশর্ েদয়। 
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িরেপাটর্  করেত এিগেয় আেস না। 

35.  িশশর �ারা িশশর �িত লা�নাসূচক িকছু করার মেধয্ এগিল অ�ভুর্ � তেব এর মেধয্ 

সীিমত নয়: 

• শাসািন (যার মেধয্ সাইবার শাসািন, প�পাতদ�ু এবং ৈবষময্মূলক শাসািনও রেয়েছ) 

• িশশেদর মেধয্ অ�র� বয্ি�গত স�েকর্ র মাধয্েম লা�না (কখনও কখনও ‘িকেশার স�েকর্ র 

লা�না’ নােম পিরিচত) 

• শারীিরক লা�না, েযমন মারা, লািথ মারা, ঝাঁকােনা, কামড়ােনা, চুল টানা, বা অনয্ভােব 

শারীিরক �িত করা (এেত অনলাইেনও িকছু করা হেত পাের যা শারীিরক িনযর্াতনেক সহজ 

কের, এমন িনযর্াতেনর হমিক েদয় এবং/অথবা উৎসািহত কের) 

• েযৗন সিহংসতা,5F

6 েযমন ধষর্ণ, েকােনা অেযৗন িকছু েযৗনাে� ঢুিকেয় িনপীড়ন এবং েযৗন 

িনপীড়ন; (এেত অনলাইেনও িকছু করা হেত পাের যা শারীিরক িনযর্াতেন সহায়ক, এমন 

িনযর্াতেনর হমিক েদয় এবং/অথবা এেত উৎসািহত কের) 

• েযৗন হয়রািন,6F

7 েযমন েযৗনরসাত্মক ম�বয্, কটূি�, রিসকতা এবং অনলাইন হয়রািন, েযগিল 

�ত�ও হেত পাের অথবা েকানও বৃহত্তর লা�নার ধাঁেচর একিট অংশ 

• স�িত ছাড়া কাউেক েযৗন কােজ িল� করা, েযমন কাপড় খলুেত বাধয্ করা, পর�রেক 

েযৗন উে�েশয্ �শর্ করা বা তৃতীয় পে�র সােথ েযৗন কােজ িল� হওয়া 

• স�িত িনেয় বা ছাড়াই ন� এবং অধর্ন� ছিব এবং/অথবা িভিডও ভাগ করা7F

8 (েস�িটং বা 

তরণেদর িনিমর্ত েযৗন িচ� িহসােবও পিরিচত) 

• আপ�ািটর্ ং8F

9, যার মেধয্ সাধারণত জনেনি�য় বা িনত� েদখার উে�েশয্, েযৗন পিরতৃি� লাভ 

করেত অথবা ভু�েভাগী বয্ি�েক অপমািনত করা, মমর্পীড়া েদওয়া বা ভীিত �দশর্েনর 

উে�েশয্ কারও েপাশােকর তলা িদেয় তার অনুমিত না িনেয় ছিব েতালা অ�ভুর্ � এবং 

• ইিনিশেয়শন/েহিজং টাইেপর িহংসা এবং আচারিবিধ (এেত হয়রািন, লা�না বা অবমাননামূলক 

েকােনা িকছু জিড়ত থাকেত পাের যা েকানও বয্ি�েক েকােনা েগা�ীেত আনার উপায় িহসােব 

বয্বহৃত হয় এবং এেত অনলাইেনর িকছু অ�ভুর্ � থাকেত পাের)। 

িশশ েযৗন েশাষণ (CSE) এবং িশশেদর অপরাধমূলক েশাষণ (CCE) 

36. CSE এবং CCE উভয়ই এমন লা�নার ঘটনা েযখােন েকউ বা েকােনা দল অসম �মতার 

সুেযাগ িনেয় েকােনা িশশেক তার েকােনা চািহদা বা আকা�া পরূেণর এবং/অথবা আিথর্ক সুিবধা 

 
 

6 েযৗন সিহংসতা স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ স�ূণর্ ডকুেমে�র অংশ 5 এবং পিরিশ� েদখুন। 
7 েযৗন হয়রািন স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ স�ূণর্ ডকুেমে�র অংশ 5 এবং পিরিশ� েদখুন। 
8 UKCIS-এর িনেদর্ িশকা: Sharing nudes and semi-nudes advice for education settings (িশ�ার েসিটংেস ন� 
এবং অধর্ন� িজিনস ভাগ করা স�েকর্  পরামশর্)  
9 ‘আপ�ািটর্ ং’ স�ে� অিতির� তেথয্র জনয্ পিরিশ� েদখুন।  

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/sharing-nudes-and-semi-nudes-advice-for-education-settings-working-with-children-and-young-people/sharing-nudes-and-semi-nudes-how-to-respond-to-an-incident-overview
https://www.gov.uk/government/publications/sharing-nudes-and-semi-nudes-advice-for-education-settings-working-with-children-and-young-people/sharing-nudes-and-semi-nudes-how-to-respond-to-an-incident-overview
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েদওয়ার পিরবেতর্  িক�া অপরাধী বা িশকারীর মযর্াদা বৃি�র মেমর্ এবং/অথবা িহংসার মাধয্েম বা 

িহংসাত্মক িকছু করার হমিক েদওয়ার মাধয্েম তােক েজার কের, িবপেথ চািলত কের বা ঠিকেয় 

েযৗন বা অপরাধমলূক ি�য়াকলােপ অংশ েনওয়ায়। CSE এবং CCE েছেলেমেয় উভয় িশশেদরই 

�ভািবত করেত পাের এবং েশাষেণর উে�েশয্ েযসব িশশেক ওঠােনা হেয়েছ (এেক সাধারণত পাচার 

বেল) তারাও অ�ভুর্ � থাকেত পাের। 

িশশেদর অপরাধমূলক েশাষণ (CCE) 

37. CCE'র িকছু িনিদর্� �কােরর মেধয্ িশশেদর িবপেথ চািলত কের বা েজার কের মাদক 

পাচারচে�র মাধয্েম মাদক বা অথর্ িনেয় যাওয়ার কাজ করােনা, গাঁজার কারখানায় কাজ করােনা, 

েদাকানলুট বা পেকটমাির করােনা অ�ভুর্ � হেত পাের। িবপেথ চািলত কের বা েজার কের তােদরেক 

িদেয় গািড় সং�া� নানা অপরাধ অথবা অনয্েদরেক হমিক/অনয্েদর �িত গরতর িহংসাত্মক িকছু 

করােনা হেত পাের। 

38. িশশরা এই ধরেনর েশাষেণ আটেক পড়েত পাের কারণ অপরাধীরা ভু�েভাগীেদরেক (এবং 

তােদর পিরবারেক) িহংসাত্মক েকােনা হমিক িদেত পাের, অথবা তােদর েদনার ফাঁেদ েফলেত পাের 

বা ফাঁেদ পড়েত বাধয্ করেত পাের। অনয্রা যােত �িত করেত না পাের তাই আত্মর�ার জনয্ তারা 

ছুিরর মত েকােনা অ� সে� রাখেত পাের বা তােদর রাখেত বাধয্ করা হেত পাের। অপরাধমলূক 

েশাষেণর সােথ জিড়ত িশশরা �ায়শই িনেজরা অপরাধ করেলও, ভু�েভাগী িহেসেব তােদর দবুর্লতার 

িদকটা সবসময় �া�বয়� এবং েপশাদাররা (িবেশষ কের বড় িশশেদর ে�ে�) েদেখন না এবং 

তােদর িনেজেদর �িত হেলও তােদরেক ভু�েভাগী িহসােব গণয্ করা হয় না। এমনিক েকােনা কােজ 

তােদর স�িত বা সায় রেয়েছ মেন হেলও তা অপরাধমলূক েশাষন হেত পাের। 

39. মেন রাখা দরকার েয েযসব েমেয়রা অপরাধমূলক েশাষেনর িশকার হয় তােদর অিভ�তা 

েছেলেদর েথেক অেনকটাই আলাদা হেত পাের। সব ল�ণ এক নাও হেত পাের, তেব েপশাদারেদর 

মাথায় থাকা উিচত েয েমেয়েদরও অপরাধমলূক েশাষেণর ঝঁুিক রেয়েছ। এটাও েখয়াল রাখা দরকার 

েয েছেল-েমেয় উভয়ই অপরাধমলূক েশাষেনর িশকার হেল তােদর েযৗন েশাষেণর িশকার হওয়ার 

ঝঁুিক েবিশ থােক। 

িশশেদর েযৗন েশাষণ (CSE) 

40. CSE িশশেদর েযৗন লা�নার �কারেভদ। েযৗন কােজর মেধয্ েকান িকছু িভতের ঢুিকেয় 

লা�নার (উদাহরণ�রপ, ধষর্ণ বা েমৗিখক েযৗনস�ম) মত শারীিরক সং�শর্ বা হ�ৈমথুন, চু�ন, 

ঘষা এবং কাপেড়র বাইের �শর্ করার মেতা িকছু না েঢাকােনার মত কাজও অ�ভুর্ � থাকেত পাের। 

এর মেধয্ �শর্ িবহীন কাজ, েযমন িশশেদর েযৗন ছিব বা েযৗন কাযর্কলাপ েদখেত বাধয্ করা বা 

ঐসব েযৗন ছিব ৈতিরর কােজ জড়ােনা, িশশেদর অনাকাি�ত েযৗনাচরেণ উৎসািহত করা বা 

ই�ারেনেটর মাধয্ম সেমত, লা�নার মহড়া িহেসেব েকান িশশেক িকছু েশখােনাও অ�ভুর্ � থাকেত 

পাের। 

41. CSE বারবার বা একবার ঘটেত পাের এবং িশশর তাৎ�িণক �ান ছাড়াই ঘটেত পাের, 

েযমন অনয্রা েসাশয্াল িমিডয়ায় তােদর িভিডও বা ছিব িদেত পাের। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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42. CSE এমন েয েকােনা িশশর সােথ হেত পাের, যােক েযৗন কােজ জড়ােত বাধয্ করা হেয়েছ। 

এর মেধয্ 16 এবং 17 বছর বয়সীরাও রেয়েছ যারা আইনত েযৗনস�েম স�িত িদেত পাের। িকছু 

িশশ হয়েতা বুঝেতও পাের না েয তারা েশািষত হে� উদাহরণ�রপ হয়েতা তারা িব�াস কের েয 

তারা সিতয্ই েরামাি�ক স�েকর্  রেয়েছ।  

পািরবািরক লা�না 

43. পািরবািরক লা�নার মেধয্ িবিভ� ধরেনর আচরণ অ�ভুর্ � থাকেত পাের এবং এিট একিট 

একক ঘটনা বা ঘটনার একিট পয্াটানর্ হেত পাের। এই ধরেনর লা�না মানিসক, শারীিরক, েযৗন, 

আিথর্ক বা মানিসক ে�ে� সীমাব� নয়। িশশরা পািরবািরকভােব লা�নার িশকার হেত পাের। তারা 

বািড়েত লা�নার �ভাব েদখেত, শনেত বা অনুভব করেত পাের এবং/অথবা তােদর িনেজেদর অ�র� 

স�েকর্ র (িকেশার স�েকর্ র লা�নার) মেধয্ পািরবািরকভােব লা�নার িশকার হেত পাের। যার 

সবকিটই তােদর �া�য্, স�ুতা, িবকাশ এবং েশখার �মতার উপর �িতকর এবং দীঘর্েময়াদী �ভাব 

েফলেত পাের। 

�ী েযৗনা� েছদন (FGM) 

44. �ী েযৗনা� েছদন (FGM) স�েকর্  েয েকােনা উে�েগর িবষেয় সকল কম�েদর মেনানীত 

সুর�া�ধানেক (বা েডপুিটেক) জানােনা উিচত, িশ�কেদর উপেরও িনিদর্ � আইিন দািয়� রেয়েছ।9F

10 

েকান িশ�ক তােদর েপশায় কমর্রতকােল যিদ মেন কেরন েয েকান 18 বছেরর কম বয়সী েমেয়র 

FGM করা হেয়েছ, তাহেল িশ�কেক অবশয্ই পুিলেশর কােছ তার িরেপাটর্  করেত হেব। 

মানিসক �া�য্ 

45. সম� কম�েদর এ িবষেয় সেচতন থাকা উিচত েয মানিসক �া�য্ সমসয্াগিল, িকছু ে�ে�, 

েকানও িশশ েয লা�না, অবেহলা বা েশাষেণর িশকার হেয়েছ বা ঝঁুিকেত রেয়েছ তার একিট ল�ণ 

হেত পাের। 

46. মানিসক �া�য্ সমসয্া িনণর্েয়র জনয্ েকবল উপয�ু �িশি�ত বয্ি�েদরই েচ�া করা উিচত। 

অবশয্ িশশেদর �িতিদন পযর্েব�ণ করার জনয্ এবং যােদর আচরণ েথেক েবাঝা যায় েয তারা 

েকানও মানিসক �া�য্ সমসয্া ভুগেত পাের বা তােদর মানিসক �া�য্ সমসয্ার স�ুখীন হওয়ার ঝঁুিক 

থাকেত পাের তােদর �তয্� করার উপযু� জায়গায় িশ�াকম�রা আেছন। অিতির� মানিসক 

�া�য্জিনত সহায়তার �েয়াজন এমন িশশেদর শনা� করেত, �ুল ও কেলজ িবিভ� পরামশর্ েপেত 

পাের, এর মেধয্ বাইেরর সং�ার সােথ কাজ করাও অ�ভুর্ �। 

47. কম�েদর যিদ েকানও িশশর স�েকর্  মানিসক �া�য্জিনত উে�গ থােক যা একিট সুর�াজিনত 

উে�গও বেট, তােদর িশশ সুর�া নীিত অনুসরণ কের এবং মেনানীত সরু�া�ধান বা েডপুিটর সােথ 

 
 

10 মিহলা েযৗনা� েছদন আইন 2003 এর ধারা 5B(11)(a)-র অধীেন ইংলয্াে�র ে�ে� “িশ�ক” অথর্, িশ�া আইন 
2002 এর ধারা 141A(1) এর অধীেন থাকা বয্ি� (ইংলয্াে� �ুেল এবং অনয্ানয্ �িত�ানগিলেত িশ�ণ কাজ চািলেয় 
যাওয়ার কােজ িনেয়াগ করা বা জিড়ত বয্ি�)। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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কথা বেল অিবলে� বয্ব�া েনওয়া উিচত। 

গরতর িহংসা 

48. সকল কম�েদরই েসই সব ল�ণ স�ে� সেচতন থাকা উিচত, েযগিল িনেদর্শ কের েয িশশরা 

েকানও মারাত্মক অপরােধর সােথ যু� অথবা তার িশকার হওয়ার ঝঁুিক আেছ। সূচকগিলর মেধয্ 

থাকেত পাের �মবধর্মান �ুল বা কেলজ কামাই, ব�ুবৃেত্তর পিরবতর্ ন অথবা েবশী বেয়েসর মানুষ বা 

েগা�ীর সােথ স�কর্ , কমর্�মতায় েচােখ পড়ার মত অবনিত, িনেজর �িতসাধন করার ইি�ত অথবা 

শরীর-�াে�য্র নজরকাড়া পিরবতর্ ন, অথবা শরীের অবয্াখয্াত আঘাত বা জখেমর িচ�। অবয্াখয্াকৃত 

উপহার অথবা নতুন নতুন িজিনস রাখাও এই িবষেয় িদকিনেদর্শ করেত পাের েয িশশেদর সােথ 

এমন িকছু মানুেষর েযাগােযাগ হে� অথবা েমলােমশা হে�, যারা অপরাধ চ� বা দেলর সােথ যু� 

এবং অপরাধমূলক েশাষেণর ঝঁুিক আেছ। 

অিতির� তথয্ ও সহায়তা  

49. িবভাগীয় পরামশর্ What to Do if You Are Worried a Child is Being Abused - 

Advice for Practitioners (আপিন যিদ িচি�ত থােকন েয েকানও িশশেক লা�না করা হে� তাহেল 

িক করেবন - অনুশীলনকারীেদর জনয্ পরামশর্) -েত লা�না এবং অবেহলা েবাঝা ও শনা�করণ 

স�েকর্  আরও তথয্ আেছ। লা�না ও উেপ�ার স�াবয্ আভাসগিলর উদাহরণগিল সম� পরামেশর্ 

হাইলাইট করা হেয়েছ আর �ুল এবং কেলেজর কম�েদর জনয্ এিট িবেশষভােব সহায়ক হেব। NSPCC 

ওেয়বসাইেট লা�না ও অবেহলা এবং েকান িদেক নজর রাখেত হেব েস িবষেয় উপেযাগী অিতির� 

তথয্ রেয়েছ। 

50. পিরিশ�েত িনিদর্ � ধরেণর লা�না এবং সুর�া বয্ব�ার িবষয়গিল স�েকর্  অিতির� তথয্ 

রেয়েছ। �ুল এবং কেলেজর েনতারা এবং েয সব কম�রা সরাসির িশশেদর সােথ কাজ কেরন, 

তােদর পিরিশ� পড়া উিচত। 

েকানও িশশর স�েকর্  উে�গ থাকেল �ুল এবং কেলেজর কম�েদর িক করা 
উিচত 

51. সুর�া বয্ব�ার ে�ে� িশশেদর সােথ কাজ করেছন এমন কম�েক ‘এখােন েতমন ঘটেত পাের’ 

এমন মেনাভাব রাখার পরামশর্ েদওয়া হয়। িশশর কলয্ােণর িবষেয় উি�� হেল, কম�েদর সবসময় 

িশশেদর েসরা �ােথর্ কাজ করা উিচত। 

52. েকানও িশশর কলয্াণ স�েকর্  কম�েদর েকান উে�গ থাকেল তােদর অিবলে� পদে�প েনওয়া 

উিচত। িশশ স�েকর্  কম�েদর উে�গ থাকেল তখন তােদর িক করা উিচত তা জানেত 22 ন�র 

পাতার ে�া চাটর্  েদখুন। 

53. কম�েদর েকানও উে�গ থাকেল তােদর িনজ� সং�ার িশশ সরু�া নীিত অনুসরণ করা উিচত 

এবং মেনানীত সরু�া �ধােনর (বা েডপুিটর) সােথ কথা বলা উিচত। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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https://www.gov.uk/government/publications/what-to-do-if-youre-worried-a-child-is-being-abused--2
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54. তারপর িবক�গিলেত থাকেব: 

• �ুল বা কেলেজর িনজ� বয্ি�গত সহায়তা �দােনর মাধয্েম অভয্�রীণভােব িশশেক সহায়তা 

েদওয়া 

• শী� সাহােযয্র মলূয্ায়ন করা,10F

11 অথবা 

• িবিধব� পিরেষবাগিলর কােছ এইগিলর জনয্ একিট েরফােরল করা,11F

12 েযমন, িশশর যা 

�েয়াজন হেত পাের, �েয়াজন আেছ বা িশশ েকানও িকছুেত ভুগেছ বা েভাগার স�াবনা 

রেয়েছ। 

55. মেনানীত সুর�া �ধােনর বা েডপুিটর সুর�া বয্ব�া সং�া� আেলাচনা করার জনয্ সবসময় 

উপলভয্ থাকা উিচত। বয্িত�মী পিরি�িতেত, মেনানীত সুর�া �ধানেক (বা েডপুিটেক) পাওয়া না 

েগেল, তার অনুপি�িতেত যথাযথ পদে�প িনেত েদির করা উিচত নয়। কম�েদর ঊ�র্তন েনতৃ� 

দেলর সদেসয্র সােথ কথা বলা উিচত এবং/অথবা িশশেদর েসাশয্াল েকয়ােরর সােথ জিড়ত �ানীয় 

কতৃর্ পে�র পরামশর্ েনওয়া উিচত। এই রকম পিরি�িতেত েনওয়া েয েকান পদে�প বা�বত যতটা 

তাড়াতািড় স�ব মেনানীত সুর�া �ধানেক (বা েডপুিটেক) জানােনা উিচত। 

56. েকানও কম�র মেন করা উিচত না েয সহকম� বা অনয্ েকান েপশাদার পদে�প েনেব এবং 

িশশেক সরুি�ত রাখেত গর�পূণর্ হেত পাের এমন তথয্ তােদর সােথ ভাগ করা উিচত। তােদর মেন 

রাখা উিচত েয যথাশী� তথয্ জানােনা কাযর্কর শনা�করণ, মলূয্ায়ন এবং যথাযথ পিরেষবা বরা� 

কের েদওয়ার জনয্ অপিরহাযর্, তােত এই সমসয্াগিল যখন �থম েদখা েদয় তখন েহাক বা 

ইিতমেধয্ই িশশর �ানীয় েসাশয্াল েকয়ার কতৃর্ প� িশশেক েচেন যাই েহাক না েকন (েযমন 

অভাব�� বা সুর�া পিরক�না�া� েকােনা িশশ)। Information Sharing (তথয্ ভাগ কের 

েনওয়া): Advice for Practitioners Providing Safeguarding Services to Children, Young 

People, Parents and Carers (িশশ, তরণ, মা-বাবা এবং পিরচযর্াকারীেদর সরু�া বয্ব�ার 

পিরেষবা সরবরাহকারী অনুশীলনকারীেদর জনয্ পরামশর্) এমন কম�েদর সমথর্ন কের যােদর তথয্ 

ভাগ করার িবষেয় িস�া� িনেত হয়। েডটা ে�ােটকশন অয্া� 2018 (DPA) এবং UK েজনােরল 

েডটা ে�ােটকশন েরগেলশন (UK GDPR) স�িকর্ ত তথয্ এবং িবেবচনার িভিত্তেত এই পরামেশর্ 

সাতিট সুবণর্ িনয়ম রাখা হেয়েছ। 

 
 

11 �াথিমক সাহােযয্র মূলয্ায়ন, �াথিমক সাহােযয্র পিরেষবাগিলর িদকসমূহ এবং পিরেষবাগিল অয্াে�স করার িবষেয় 
আরও তথয্ Working Together to Safeguard Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ করা)-এর অধয্ায় 1-
এ রেয়েছ।  
12 Working Together to Safeguard Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ করা) -এর অধয্ায় 1-এ বলা 
হেয়েছ েয সুর�া বয্ব�ার অংশীদারেদর একিট ে�শেহা� নিথ �কাশ করা উিচত যােত চািহদা সহ মাপদ� থাকেব, ধারা 
17 এবং 47 অনুসাের �ানীয় কতৃর্ পে�র িশশেদর েসাশাল েকয়ার িবভােগ মূলয্ায়ন এবং িবিধব� পিরেষবাগিলর জনয্ 
কখন েকস েরফার করা যােব, েসসব উে�খ করা উিচত। �ানীয় কতৃর্ পে�র, সহেযাগীেদর সােথ, মূলয্ায়েনর �ানীয় 
ে�ােটাকেলর িবকাশ এবং �কাশ করা উিচত। �ানীয় কতৃর্ পে�র িশশেদর েসাশাল েকয়াের থাকা েকসগিল িকভােব 
পিরচািলত হেব তার সু�� বয্ব�া একিট �ানীয় ে�ােটাকেল করা উিচত। 
 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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57. DPA এবং UK GDPR িশশেদর িনরাপদ রাখা এবং তােদর কলয্াণােথর্ তথয্ ভাগ করায় 

বাধা েদয় না। তথয্ জানােনার িবষেয় েকানও সে�হ থাকেল কম�র মেনানীত সরু�া �ধান বা 

েডপুিটর সােথ কথা বলা উিচত। তথয্ জানােনার িবষেয় আশ�া েযন িশশেদর কলয্াণ র�া এবং 

িনরাপদ রাখার �েয়াজনীয়তার পেথ অবশয্ই বাধঁা হেয় না দাঁড়ায়। 

�াথিমক সাহােযয্র মূলয্ায়ন 

58. �াথিমক সাহাযয্ যথাযথ হেল মেনানীত সরু�া �ধান (বা েডপুিট) সাধারণত উপযু� ে�ে� 

অনয্ানয্ সং�ার সােথ সংেযাগ �াপেন এবং দরকার মত আ�ঃসং�ার মূলয্ায়ন করেবন। শী� সাহাযয্ 

মূলয্ায়েন, িকছু ে�ে� �ধান অনুশীলনকারী িহসােব কাজ কের, কম�েদর হয়ত অনয্ এেজি� এবং 

েপশাদারেদর সহায়তা করেত হেত পাের। িশশেদর অব�ার উ�িত না হেল বা খারাপ হে� বেল মেন 

হেল িশশেদর েসাশয্াল েকয়ােরর �ানীয় কতৃর্ পে�র েরফােরেলর জনয্ েদওয়া এই ধরেনর েয েকানও 

েকস পিরেষবাগিলর মলূয্ায়েনর উে�েশয্ িনয়িমত পযর্ােলাচনা এবং িবেবচনার অধীেন রাখা উিচত। 

িশশেদর িবিধব� েসাশাল েকয়ােরর মূলয্ায়ন এবং পিরেষবা 

59.  যখন েকানও িশশ েভােগ, বা েভাগার স�াবনা েবিশ থােক, তখন িশশেদর েসাশয্াল 

েকয়ােরর �ানীয় কতৃর্ প�েক অিবলে� তা (এবং উপয�ু হেল পিুলশেকও) জানােনা গর�পণূর্। 

েরফােরেলর ে�ে� �ানীয় েরফােরল �ি�য়া অনসুরণ করা উিচত। 

60. �ানীয় িশশেদর েসাশয্াল েকয়ার কতৃর্ পে�র মূলয্ায়েন বািড়র বাইের িশশেদর �িত করা হে� 

িকনা েসসব িবেবচনা করা উিচত আর তাই �ুল এবং কেলজগিলর েরফােরল �ি�য়ার অংশ িহেসেব 

যত েবিশ স�ব তথয্ েদওয়া উিচত। এেত েয েকানও মলূয্ায়েন সম� উপলভয্ সা�য্�মাণ িবেবচনা 

করার সুেযাগ থাকেব এবং এই ধরেনর �িতর েমাকািবলায় �াসি�ক প�িত �হেণর েযাগ থাকেব। 

এখােন অিতির� তথয্ পােবন: Contextual Safeguarding (�াসি�ক সুর�া বয্ব�া)। 

61. Report Child Abuse to Your Local Council (আপনার �ানীয় কাউি�েল িশশ লা�নার 

িরেপাটর্  করন) অনলাইন টুল �াসি�ক িশশেদর েসাশাল েকয়ােরর �ানীয় কতৃর্ প�েকর ন�ের 

েযাগােযাগ কিরেয় েদয়। 

অসহায় িশশ 

62. িচলে�ন অয্া� 1989 এর অধীেন েয িশশর �াে�য্র বা িবকােশর ে�ে� যুি�স�ত �ের 

েপৗঁছােনার বা ঐ �র বজায় রাখার স�াবনা কম অথবা পিরেষবাগিল না েপেল েয িশশর �া�য্ ও 

িবকাশ যেথ� বা আরও �িত�� হওয়ার স�াবনা রেয়েছ; বা েয িশশ িবকলা� তােক অসহায় িশশ 

বেল। �ানীয় কতৃর্ প�েক অসহায় িশশেদর সরু�া বয্ব�ায় এবং তােদর কলয্াণ র�ােথর্ ঐ িশশেদর 

পিরেষবা �দান করেত হেয়। িচলে�ন অয্া� 1989 এর ধারা 17-র অধীেন অসহায় িশশর মূলয্ায়ন 

করা েযেত পাের। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.contextualsafeguarding.org.uk/
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
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েয সব িশশরা ভুগেছ বা যেথ� েভাগার স�াবনা আেছ: 

63. দরকার মত, অনয্ানয্ সং�ার সাহােযয্ িচলে�ন অয্া� 1989 এর ধারা 47 এর অধীেন 

�ানীয় কতৃর্ পে�র অনুস�ান করার দািয়� রেয়েছ, যিদ েকানও িশশর গরতর �িত হেয়েছ অথবা 

�িত হওয়ার স�াবনা আেছ বেল মেন হওয়ার যুি�স�ত কারণ তােদর কােছ থােক। এই ধরেনর 

িজ�াসাবাদ তােদর এই িস�া� িনেত সাহাযয্ কের েয দবুর্য্বহার িনেয় েকাও িচ�া থাকেল তােদর 

িশশর কলয্াণ এবং িশশেদর সরুি�ত রাখেত েকানও পদে�প েনওয়া উিচত িকনা। এর মেধয্ সব 

ধরেনর লা�না এবং অবেহলা অ�ভুর্ �। 

�ানীয় কতৃর্ প� িক করেব? 

64. েরফােরল করার একিদেনর মেধয্, �ানীয় কতৃর্ পে�র একজন সমাজকম�েক েরফারােরর কােছ 

েসই �াি� �ীকার করেত হেব এবং পরবত� পদে�প ও �েয়াজনীয় �িতি�য়ার ধরন স�েকর্  িস�া� 

িনেত হেব। এ ে�ে� িনধর্ারণ করা হেব েয: 

• িশশর ে�ে� অিবলে� সরু�া এবং জরির পদে�প �েয়াজন িকনা 

• িশশ এবং পিরবােরর েকান পিরেষবা এবং িক ধরেণর পিরেষবা �েয়াজন 

• িশশিট অসহায় িকনা, এবং িচলে�ন অয্া� 1989 এর ধারা 17-র অধীেন তার মূলয্ায়ন 

করা উিচত িকনা; Working Together to Safeguard Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ 

একসােথ কাজ করা)-এর �থম অধয্ােয় মূলয্ায়ন �ি�য়ার িববরণ েদওয়া আেছ। 

• িশশিট ভুগেছ বা যেথ� েভাগার স�াবনা আেছ বেল সে�হ করার যুি�স�ত কারণ রেয়েছ 

িকনা তা অনুস�ান করা উিচত িকনা এবং িচলে�ন অয্া� 1989 এর ধারা 47 এর অধীেন 

তার মলূয্ায়ন করা হেব িকনা; Working Together to Safeguard Children (িশশেদর 

সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ করা)-এর �থম অধয্ােয় মূলয্ায়ন �ি�য়ার িববরণ েদওয়া 

আেছ এবং 

• �ানীয় কতৃর্ প�েক আর েকান পদে�প িনেত হেব তা িনধর্ারেণ সাহাযয্ করেত আরও িবেশষ� 

মূলয্ায়ন করেত হেব িকনা। 

65. এই তথয্ সহেজ না পাওয়া েগেল েরফারােরর েখাজঁ িনেয় েদখা উিচত। 

66. সমাজকম�রা একিট িবিধব� মূলয্ায়ন করার িস�া� িনেল েসই মূলয্ায়েন সহায়তা করার জনয্ 

কম�েদর যতদরূ স�ব সবই করা উিচত (দরকার মত মেনানীত সরু�া �ধােনর (বা েডপুিটর) 

সহায়তায়)। 

67. েরফােরেলর পের িশশর অব�ার উ�িত হয়িন বেল মেন হেল েরফারােরর �ানীয় �ের 

তৎপরতা বাড়ােনার প�িত অনুসরণ করা উিচত যােত তােদর উে�গগিলর িবষেয় বয্ব�া েনওয়া হয় 

এবং সবেচেয় গর�পূণর্, যােত িশশিটর পিরি�িতর উ�িত হয়। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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েরকডর্  রাখা  

68. সম� উে�গ, আেলাচনা এবং েনওয়া িস�া�গিল এবং েসই িস�া�গিলর কারণসমূেহর িলিখত 

েরকডর্  থাকা উিচত। যিদ/যখন �ুল বা কেলেজর �ারা একিট েকস পিরচালনা করা হেয়েছ েস 

স�েকর্  েকানও অিভেযােগর �িতি�য়া জানােত এিটও সাহাযয্ করেব। তথয্ েগাপন রাখা এবং 

িনরাপেদ সংর�ণ করা উিচত। �েতয্ক িশশর জনয্ পথৃক িশশ সরু�া ফাইেল উে�গ এবং েরফােরল 

রাখেল ভাল হয়। 

েরকেডর্  অ�ভুর্ � করা উিচত: 

• সব উে�েগর পির�ার এবং সময্ক সারসংে�প 

• এই উে�গগিলর জনয্ েনওয়া বয্ব�া এবং গৃহীত সমাধােনর িববরণ, এবং 

• গৃহীত পদে�প, িস�া� এবং পিরণিতর বণর্না। 

69. েরকডর্  করার �েয়াজনীয়তা স�েকর্  সে�হ থাকেল কম�েদর মেনানীত সুর�া �ধােনর (বা 

েডপুিটর) সােথ আেলাচনা করা উিচত। 

এসব েকন গর�পণূর্? 

70. সু�ারজিনত ঝঁুিক সামলােত, সমসয্াগিল যােত না বােড় তার জনয্ এবং িশশেদর ভাল থাকা 

িনি�ত করেত সিঠক সমেয় িশশেদর সিঠক সাহাযয্ পাওয়া দরকার। গেবষণা এবং গরতর 

েকসগিলর পযর্ােলাচনায় বারবার কাযর্কর পদে�প িনেত বয্থর্ হাওয়ার িবপদগিল েদিখেয়েছ।12F

13 গরতর 

েকস পযর্ােলাচনা স�েকর্  আরও তথয্ Working Together to Safeguard Children (িশশেদর 

সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ করা) এর চতুথর্ অধয্ােয় রেয়েছ। বয্থর্তার উদাহরণগিলর মেধয্ রেয়েছ: 

• লা�না এবং অবেহলার �ারি�ক ল�েণ পদে�প িনেত ও েরফার করেত বয্থর্ হওয়া 

• ভাল কের েরকডর্  না রাখা 

• িশশর মতামেত কান না েদওয়া 

• পিরি�িতর উ�িত না হেল উে�গ পুনরায় মলূয্ায়ন করেত বয্থর্ হওয়া 

• এেজি�েদর িনেজর এবং পর�েরর মেধয্ সিঠক বয্ি�েদর তথয্ না জানােনা 

• খুব ধীের ধীের তথয্ ভাগ করা এবং 

• যারা পদে�প িনে� না বেল মেন হয় তােদরেক �� না করা। 

 
 

13গরতর েকেসর পযর্ােলাচনাগিলর িবে�ষণ gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-
2014-to-2017-েত রেয়েছ। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017
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�ুল এবং কেলেজর কম�েদর অনয্ কম�সদেসয্র সুর�া স�েকর্  উে�গ থাকেল বা 
অনয্ কম�সদেসয্র িবরে� অিভেযাগ থাকেল িক করা উিচত 

71. �ুল এবং কেলজগিলেত কম�সদসয্েদর (সরবরাহ কম�, ে��ােসবক এবং িঠকাদার সহ) েয 

েকানও সরু�া সং�া� উে�গ বা অিভেযাগ (যত েছাট েহাক না েকন) করার �ি�য়া এবং প�িত 

থাকা উিচত। 

72. কম�েদর সুর�া বয্ব�া সং�া� উে�গ থাকেল বা অনয্ কম�সদেসয্র (সরবরাহ কম�, 

ে��ােসবক এবং িঠকাদার সহ) িবরে� িশশেদর �িতকারী বা �িত করার ঝঁুিক সৃি� কের এমন 

েকানও িবষয় স�েকর্  অিভেযাগ করা হেল, তখন: 

• তা �ধানিশ�ক বা অধয্�েক জানােনা উিচত 

• েযখােন �ধানিশ�ক বা অধয্� স�েকর্  উে�গ/অিভেযাগ রেয়েছ, েসখােন গভনর্রেদর েচয়ার, 

বয্ব�াপনা কিমিটর েচয়ার বা েকানও বয্ি�গত �ুেলর মািলকেক জানােনা উিচত এবং 

• �ধান িশ�ক স�েকর্  উে�গ/অিভেযাগ থাকেল, েসই �ধান িশ�ক বয্ি�গত �ুেলর একমা� 

মািলক হেল অথবা এমন পিরি�িত থাকেল েযখােন �ধান িশ�েকর কােছ িবষয়িট জানােত 

েগেল �াথর্�� থাকেত পাের, েসে�ে� সরাসির �ানীয় কতৃর্ পে�র মেনানীত কমর্কতর্ া(েদর) 

(LADOs) জানােনা উিচত। আপনার �ানীয় LADO'র িববরণ আপনার �ানীয় কতৃর্ পে�র 

ওেয়বসাইেট সহেজই পাওয়া উিচত। 

73. যিদ কম�েদর সুর�া সং�া� উে�গ থােক বা �ােফর অনয্ সদেসয্র (সরবরাহ কম�, 

ে��ােসবক বা িঠকাদার সহ) স�েকর্  অিভেযাগ থােক যা �িতর স�ূপাত কের না, তাহেল এিট 

�ুল বা কেলেজর িন��েরর উে�গ নীিত অনুসাের জানােনা উিচত। আরও িবশদ িববরণ KCSIE এর 

স�ূণর্ সং�রেণর চতুথর্ অংেশ পাওয়া যােব। 

�ুেল বা কেলেজর মেধয্ সুর�া বয্ব�ার িবষেয় উে�গ থাকেল �ুল বা কেলেজর 
কম�েদর িক করা উিচত 

74. সম� কম� এবং ে��ােসবকেদরেক খারাপ বা অিনরাপদ েয েকানও িবষেয় এবং �ুল বা 

কেলেজর সুর�া বয্ব�ার ে�ে� স�াবয্ বয্থর্তার িবষেয় উে�গ জানােত পারা উিচত এবং এও েজেন 

রাখা উিচত েয এই ধরেনর উে�গগিল ঊ�র্তন েনতৃ� দল গর� সহকাের েদখেবন। 

75. এই উে�গগিল �ুল বা কেলেজর িসিনয়র দলীয় েনতৃ�েক জানােনার জনয্ যথাযথ 

হইেসলে�ািয়ঙ প�িত থাকা উিচত। 

76. েযখােন একজন কম� সদসয্ তােদর িনেয়াগকতর্ ার কােছ েকানও সমসয্া জানােত ি�ধা েবাধ 

কেরন অথবা মেন কেরন েয তােদর �কৃত উে�গগিলর সমাধান করা হে� না, েসখােন 

হইেসলে�ািয়েঙর অনয্ দরজা তােদর কােছ েখালা রেয়েছ: 

• হইেসলে�ািয়েঙর উপর সাধারণ িনেদর্ িশকা এখােন রেয়েছ: Advice on Whistleblowing 

(হইেসলে�ািয়ঙ সং�া� পরামশর্)। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/whistleblowing
https://www.gov.uk/whistleblowing
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যারা িশশ সরু�ার বয্থর্তার িবষেয় থাকা উে�গ িভতের �কাশ করেত পােরন না অথবা 

তােদর �ুল বা কেলজ েকান উে�গ েযভােব সামলায় েস িবষেয় উে�গ রেয়েছ, তােদর জনয্ 

িবক� উপায় িহসােব আেছ NSPCC’s what you can do to report abuse dedicated 

helpline (NSPCC লা�নার িরেপাটর্  করেত আপিন িক করেত পােরন েসই িবষেয় িবেশষ 

েহ�লাইন)। কম�রা 0800 028 0285 ন�ের কল করেত পােরন - লাইনিট েসামবার েথেক 

শ�বার সকাল 8:00 েথেক রাত 8.00 পযর্� উপলভয্ এবং ইেমল করেত পােরন: 

help@nspcc.org.uk.13F

14  

 
 

14 এছাড়া, কম�রা এখােনও িলখেত পােরন: নয্াশনাল েসাসাইিট ফর দয্ ি�েভনশন অফ �ুেয়ি� টু িচলে�ন (NSPCC), 
ওেয়�ন হাউস, 42 কােটর্ ন, েরাড, ল�ন EC2A 3NH.  
 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
mailto:help@nspcc.org.uk
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েকানও িশশ স�েকর্  উে�গ থাকেল যা করা উিচত 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 সদসয্কম�র িবরে� লা�নার েকানও অিভেযাগ বা উে�গ সং�া� িকছু থাকেল এই KCSIE-এর স�ূণর্ সং�রেণর চতুথর্ ভাগ েদখুন। 
2 শী� সাহাযয্ মােন িশশেদর জীবেন েয েকানও সমেয় সমসয্ার স�ুখীন হওয়া মা� সহায়তা �দান করা। েযখােন একিট িশশ সমি�ত 
শী� সাহাযয্ েথেক উপকৃত হেব, েসখােন শী� সাহাযয্ আ�ঃসং�ার মূলয্ায়েনর বয্ব�া করা উিচত। Working Together to Safeguard 
Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ করা)-র �থম অধয্ােয় শী� সাহােযয্র িব�ািরত িনেদর্শ েদওয়া আেছ। 
3 েরফােরেল �ানীয় ে�শেহা� নিথেত এবং মূলয্ায়েনর জনয্ �ানীয় ে�ােটাকেল িলিপব� �ি�য়া অনুসরণ করা উিচত। Working 
Together to Safeguard Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ করা) এর �থম অধয্ায়। 
4 িচলে�ন অয্া� 1989 এর অধীেন, �ানীয় কতৃর্ প� অসহায় িশশেদর কলয্াণ র�ােথর্ ও উ�িতর জনয্ তােদর পিরেষবা িদেত বাধয্। 
িচলে�ন অয্া� 1989 এর ধারা 17-র অধীেন অসহায় িশশর মূলয্ায়ন করা েযেত পাের। িচলে�ন অয্া� 1989 এর ধারা 47 এর 
অধীেন, েকানও িশশ ভুগেছ বা যেথ� েভাগার স�াবনা রেয়েছ েস িবষেয় �ানীয় কতৃর্ পে�র সে�হ থাকার যুি�সংগত কারণ থাকেল 
িশশেদর কলয্াণ র�ােথর্ ও উ�িতর জনয্ পদে�প িনেত হেব িকনা তা িনধর্ারণ করেত অনুস�ান করা তােদর কতর্ বয্। পূণর্ িববরণ 
Working Together to Safeguard Children (িশশেদর সুর�ার জনয্ একসােথ কাজ করা)-র �থম অধয্ােয় আেছ। 
5 এেত এমােজর্ ি� ে�ােটকশন অডর্ ার অথর্াৎ জরির সুর�া আেদেশর (EPO) জনয্ আেবদনও অ�ভুর্ � থাকেত পাের। 
 

�ুল/কেলেজর পদে�প 

অনয্ সং�ার পদে�প 

মেনানীত সুর�া �ধান বা 

কম� িশশেদর সামািজক 

পিরচযর্া িবভােগ েরফােরল 
3 করেবন (এবং উপযু� 

ে�ে� পিুলশ ডাকেবন) 

সমাজকম� 1 কাযর্িদবেসর মেধয্ �েয়াজনীয় �িতি�য়া স�েকর্  িস�া� েনেবন 

িশশর অিবলে� 

সুর�া �েয়াজন: 

েরফারারেক 

জানােনা 

ধারা 47 4 এর 

যথাযথ অনুস�ান:  

েরফারারেক 

জানােনা 

ধারা 17 4 এর 

যথাযথ অনুস�ান:  

েরফারারেক 

জানােনা 

আনু�ািনক মূলয্ায়ন 

িন�েয়াজন: েরফারারেক 

জানােনা 

সমাজকম�, পিুলশ 

বা NSPCC �ারা 

গহৃীত যথাযথ 

জরির বয্ব�া5 

উে�খেযাগয্ 
�িতর ঝঁুিক আেছ 

এমন িশশেক 
শনা� করা 4: 

স�াবয্ িশশ সুর�া 
পিরক�না 

অসহায় িশশ 4 এবং 

উপযু� সহায়তা 

শনা� করা 

কম�েদর, সমাজকম�েদর সহায়তা করার জনয্ যথাস�ব েচ�া করা উিচত। 
 

সম� পযর্ােয়, কম�েদর িশশর পিরি�িতগিল পযর্ােলাচনায় রাখা উিচত (দরকার মত মেনানীত সুর�া �ধানেক (বা েডপিুটেক) 
জািনেয়), এবং িশশর পিরি�িতর উ�িতর জনয্ - িশশর েসরা �াথর্ যােত সবর্াে� থােক তা িনি�ত করার জনয্ যথাযথ ে�ে� 

আবার েরফার করা উিচত। 

�ুল/কেলজ বয্ি�গত 
সহায়তা এবং/অথবা শী� 
সাহােযয্র মূলয্ায়েনর 2 

মাধয্েম সাবর্জনীন 
পিরেষবা এবং অনয্ 

সহায়তা অয্াে�স করার 
কথা িবেবচনা কের 

উে�গ বাড়েল 

েরফােরল3 করেব 
েরফােরেলর �েয়াজন েনই, 

�ুল/কেলজ �াসি�ক পদে�প 

েনেব, স�বত বয্ি�গত সহায়তা 

এবং/অথবা শী� সাহাযয্2 সহ, 

এবং �ানীয়ভােব পযর্েব�ণ করেব 

কম�েদর িশশ স�েকর্  উে�গ আেছ এবং অিবলে� পদে�প েনেবন। 
কম�রা তােদর িশশ সুর�া নীিত অনুসরণ করেবন এবং মেনানীত সুর�া 

�ধান1-র সােথ কথা বলেবন  

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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