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এই আদিল্ডমািগুশিকে ডসরা েমল্ডপদ্ধশত শিকসকব স্বীেৃশত 
ডদওয়া িকয়কে । ডেফ চাইল্ড ওয়াল্ডল্ড ওয়াইে এবং 
আমাকদর সিক�াগবী সংস্াগুশির দ্ারা ডোি ডোি 
শিরাপত্া ব্যবস্া শিকতিকব ও শেকসর শিশরখ তা পশরমাপ 
েরকত িকব তার মািদন্ড শিসাকব এই আদিল্ডমািকে 
ব্যবিার েরা িকত পাকর। 

এই আদিল্ডমাকি মািগুশিকত এেটি সাশবল্ডে জািাকিা 
রকয়কে ,�া আমাকদর সিক�াগবীকদরা তাকদর শিজস্ 
পশরকবি এবং পশরশস্শতকত এই িবীশতগুশি ো�ল্ডের েকর 
তুিকত ও ব্যবিার েরকত পাকরি।

এই আদিল্ডমাি গুশির আমাকদর সিক�াগবীকদর জি্য শিশু 
সরুক্ার প্রশিক্ণ এবং িবীশত গত শবোকির ব্যবস্া প্রদাি 
েকর থাশে।
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আদিল্ডমাি 1: িবীশত

সহয�োগী সংস্োগুলির সোযে চুলতিবদ্ধ হওয়োর সময়, ডেফ চোইল্ড ওয়োল্ডল্ড ওয়োইযের 
শরল্ড মর, রোযের কোযে লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্োর িীলর েোকো উলচর বো ডসটি 
তরলর করোর জি্য প্রস্তুর েোকো উলচর৷ সব লশশু এবং প্রোপ্তবয়স্কযের ক্লর প্রলরযরোধ 
করোর জি্য কী কী পদ্ধলর আযে রোর সংলক্প্ত বরল্ডিো এই িীলরযর জোিোযর হযব এবং 
লিরোপত্ো লিযয় েলুচিন্োর কোরর ডেখো লেযি কীভোযব উপ�ুতি উপোযয় সোডো ডেওয়ো 
েরকোর রো বলুিযয় লেযর হযব৷

ডেি? 
লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্োর িীলর তরলর কযর সংস্ো সবোইযক স্পষ্টভোযব জোলিযয় ডেয় 
ড� সবসময় লশশুযের সুরলক্র রোখযর হযব এবং রোযের ড�যকোযিো প্রকোযরর ক্লর বো 
েবুল্ড্যবহোযরর আশঙ্োমতুি রোখযর হযব৷

এই িীলরযর:

 ›  জোলরসংযের কিযভিশি অফ ে্য রোইটস অফ ে্য চোইল্ড (UNCRC)-এর 
িীলরর প্রলরফিি েোকো প্রযয়োজি৷

 ›  ‘লশশু’, ‘প্রোপ্তবয়স্ক’ এবং ‘েবুল্ড্যবহোর’ এর উপ�ুতি সংজ্ো জোিোযর হযব এবং 
লবলভন্ন প্রকোযরর ক্লর এবং েবুল্ড্যবহোযরর উযলেখ করযর হযব৷

 ›  সব কমল্ডচোরী, ডবেচ্োযসবী, ইিটোিল্ড অেল্ডোৎ লশক্োিলবশ, উপযেষ্টো, ইন্োরযপ্রটোর 
এবং সংস্োর কমল্ডসূলচর অলরলেযের অন্ভুল্ড্ তি করযর হযব 

 ›  সংগঠযির প্রোসলগিক পলরচোিকবযগল্ডর অিযুমোেি এবং সমেল্ডি লিযয় লিযর হযব 
এবং প্রলর লরি বেযর পুিলবল্ডচোর করযর হযব

 ›  লিরোপে কমল্ডপ্ররোিীর প্রলর সরকল্ড  িক্্য রোখোর ব্যোপোযর ম্যোযিজোর, লেযরক্টর 
এবং ট্োলটিযের েোলয়ত্ব স্পষ্টভোযব জোলিযয় লেযর হযব

 ›  লসলিয়র কমল্ডচোরী বো ট্োলটিযের লবরুযদ্ধ �লে ডকোযিো অলভয�োগ আযস ডসযক্যরে 
ড� প্ররোিী অিসুরর করযর হযব রো জোলিযয় লেযর হযব

 ›  উপ�ুতি উপোযয় প্রচোর করযর হযব, লবলভন্ন ভোষোয় এবং ফরম্যোযট অিবুোে কযর 
লেযর হযব �োযর বলধর লশশু এবং প্রোপ্তবয়স্করো সহযজ ডসসব ডেখযর পোযর এবং 
ব্যোপক স্তযর লবররর করযর হযব৷

এই আেশল্ডমোি ড� পূরর করো হযচ্ রোর প্রমোরবেরূপ লিয্োতি েকুযমন্গুলি ব্যবহোর 
করো �োযব।

 › িীলরর প্রলরলিলপ, রোযর পলরচোিকবযগল্ডর রোলরখসহ বেোক্র কযর লেযর হযব৷

 › িীলর স্োিীয় ভোষোয় অিলূের৷

 ›  এই িীলর ড�ভোযব বলধর লশশু এবং রোযের পলরবোরবগল্ডসহ সবল্ডসোধোরযরর সোযে 
ভোগ কযর ডিওয়ো এবং প্রসোর প্রচোর করো হযচ্ রোর উেোহরর৷
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আদিল্ডমাি 2: পদ্ধশত

সহয�োগী সংস্োযের রোযের বরল্ড মোি ব্যবস্োয় লশশু লিরোপত্োর প্রলরিয়ো এবং পদ্ধলর 
অন্ল্ডভূতি কযর লশশুর জি্য লিরোপে পলরযবশ রোখযর হযব, বো তরলর কযর লিযর 
হযব৷ লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্োর িীলর পূরর করোর জি্য প্রযয়োজিীয় ধোপগুলির 
লবস্তোলরর বরল্ডিো এইসব প্ররোিীযর জোিোযর হযব৷

ডেি?
সংস্োয় সবল্ডরে লশশুর লিরোপত্ো ড� অন্ল্ডভূতি কযর ডিওয়ো হযয়যে রো লিরোপত্োর 
কো�ল্ডকর প্ররোিী এবং প্রলরিয়ো সুলিলচির করযর পোরযব৷ লিরোপত্ো লিযয় ডকোযিোরকম 
েলুচিন্ো হযি ডসসব সোমিোযর, কমল্ডচোরীরো এর সোহোয�্য লিঃসংশয় হযয় কোজ করযর 
পোরযবি৷ এইগুলি সব সংস্োয় ও কমল্ডসূচীযর লবপযের আশঙ্ো কম করযব৷ 

সহয�োগী সংগঠিযের অবশ্যই:

 ›  রোযের সংগঠযির মযধ্য এবং বোইযর ডকোযিো েলুচিন্োর কোরর েটযি এবং লশশু 
লিরোপত্োর েটিোর জি্য স্োিীয় স্তযর �যেোপ�ুতি সোডো ডেওয়োর এবং লরযপোটল্ড  
করোর প্রলরিয়ো তরলর কযর রোখযর হযব

 ›  রোযের িীলরযর, ডগোপিীয়রো, রে্য লিরোপত্ো এবং ব্যলতিগর রে্য কীভোযব 
জমো কযর রোখযর হয় ডস লবষযয় কমল্ডচোরীযের পেলিযেল্ডশ জোলিযয় লেযর হযব 

 ›  রোযের িীলরযর, লশশু এবং প্রোপ্তবয়স্কযের ফযটোগ্োফ, লফল্ম এবং ডকস টিোলে 
ব্যবহোযরর পেলিযেল্ডশ জোলিযয় লেযর হযব 

 ›  বলধর লশশু এবং প্রোপ্তবয়স্কযের েলব এবং রোযের লবষযয় ব্যলতিগর রে্য 
ব্যবহোযরর জি্য, রোযের কোে ডেযক জ্োর সম্মলর ডচযয় ডিওয়োর প্ররোিী তরলর 
করযর হযব৷

এই আেশল্ডমোি ড� পূরর করো হযচ্ রোর প্রমোরবেরূপ লিয্োতি েকুযমন্গুলি 
ব্যবহোর করো �োয়৷

 ›  কমল্ডচোরীরো কীভোযব লিরোপত্ো সংরিোন্ েলুচিন্ো এবং েটিোর রে্য উপ�ুতি 
উপোযয় সোমিোি এবং মীমোংসোর ব্যবস্ো কযরি রো ডেখোযিোর জি্য 
লরযপোটিল্ড ং ড্োচোটল্ড ৷

 ›  বলধর লশশু এবং প্রোপ্তবয়স্ক এবং রোযের বোবো মোযয়র জি্য সম্মলর ফরযমর 
ডটমযলেট৷
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ি্যোশিোি ডেফ লচয্রেিস ডসোসোইটি ইংি্যোন্ড এবং ওযয়িযস 1016532 িম্বযর এবং স্কটি্যোযন্ড SC040779 িম্বযর ডরলজল্রিকৃর েোরব্য প্রলরষ্োি৷

আদিল্ডমাি 3: ডিােজি

সহয�োগী সংস্োযের সব কমল্ডচোরী এবং ভোগীেোরযের অেল্ডোৎ ডটিকযহোল্ডোরযের স্পষ্ট েোলয়ত্ব 
লেযর এবং প্রর্যোশো জোলিযয় লেযর হযব - এবং রোরো �োযর লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্োর 
িীলর এবং প্ররোিী বিুযর পোযর এবং ডসইমর কোজ করযর পোযর ডসইজি্য রোযের সোহো�্য 
করযর হযব৷ 

ডেি?
লশশুর লিরোপত্োর েোলয়ত্ব প্রযর্যযকর; এখোযি আমোযের সকযির একটি ভূলমকো আযে৷ 
সংস্োযের সুলিলচির করযর হযব ড�, বলধর লশশু এবং প্রোপ্তবয়স্ক এবং রোযের পলরবোরসহ 
রোযের সোযে �োরো জলডর আযেি রোরো সকযি ড�ি লশশুযক সুরলক্র করোর লবষয়টো 
বিুযর পোযর৷ 

সহয�োগী সংগঠিযের অবশ্যই এইগুলি করযর হযব: 

 ›  সংগঠযির লবলভন্ন স্তযর কমল্ডচোরীযের লিরোপত্োর েোলয়ত্ব লেযয় রোখযর হযব, রোযের 
করল্ড যব্যর সোযে ডসটি স্পষ্টভোযব বলুিযয় লেযর হযব 

 ›  লিযয়োযগর সব প্রলরিয়োয় �োযর লিরোপত্ো পদ্ধলর েোযক রো সুলিলচির করযর হযব- 
রোযর ডবেচ্োযসবী, লশক্োিলবশ এবং ইন্োরযপ্রটোর লিযয়োগও গর্য হযব 

 ›  সব কমল্ডচোরীযের লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্োর পূরল্ড প্রলশক্র ডেওয়ো সুলিলচির করযর 
হযব এবং প্রলর বের এই প্রলশক্র লরযরেশ কযর লিযর হযব এবং প্রলর লরি বেযর 
সমূ্রল্ড িবীকরর কযর লিযর হযব

 ›  রত্তোবধোি, েিবদ্ধ লমটিং এবং মিূ্যোয়যির মোধ্যযম সমস্যো বো েলুচিন্োর লবষযয় 
আযিোচিো কযর পলরচোিকবগল্ড �োযর লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্ো লবচোর লবযবচিো 
কযর রো সুলিলচির করযব

 ›  রোযের লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্োর িীলরযর একটি আচরর লবলধ রোখযব, রোযর 
কমল্ডচোরী, ডবেচ্োযসবী, লশক্োিলবশ এবং ইন্োরযপ্রটোযরর জি্য ড� আচররগুলি উপ�ুতি 
রোর সংলক্প্ত বরল্ডরো করযর হযব

 ›  সব কমল্ডচোরী �োযর সুরক্োর িীলরর প্রলরশ্রুলর লেযয় লববৃলরযর বেোক্র কযর ডেয় রো 
সুলিলচির করযর হযব

 ›  রোরো ড� সমোজ সম্প্রেোয় এবং পলরবোযরর সোযে কোজ করযে ডসখোযি, ব্যোপক 
অযেল্ড, লশশু লিরোপত্ো এবং সুরক্োর প্রযয়োজিীয়রোর প্রসোর করযব৷ 

এই আেশল্ডমোি ড� পূরর করো হযচ্ রোর প্রমোরবেরূপ লিয্োতি েকুযমন্গুলি ব্যবহোর 
করো �োয়৷

 › প্রলশক্যরর পলরকল্পিোর প্রলরলিলপ এবং ডকোযসল্ড উপলস্লরর ডরকেল্ড ৷

 › লবযশষযজ্র পরোমশল্ড এবং রে্য সম্বলির ড�োগোয�োযগর রোলিকো৷

 ›  লিযয়োযগর লবজ্োপি এবং চোকলরর চুলতি, আযবেি বো ডরফোযরন্স ফরযমর িমিুো৷

 › আচররলবলধ৷

 ›  কমল্ডচোরী, সহয�োগী, লশশু এবং সম্প্রেোযয়র জি্য লরযপোটল্ড  করোর পদ্ধলরর লবষযয় 
লিযেল্ড লশকো৷


