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এই স্যূান্ােল্ড গুনিডে ডসরা অভযূাস নিসাডব নবডবচিা েরা 
িয় এবং ডেফ চাইল্ড ওয়াল্ডল্ড -ওয়াইে এবং আমাডের 
পারল্ড িার সংস্াগুনির দ্ারা ডোি নিরাপত্া বযূবস্া নিডত 
িডব ও ডোি নিনরডে পনরমাপ েরডত িডব তার ডবঞ্চমােল্ড  
ঠিে েডর নেডত বযূবিার েরা িডত পাডর। 

স্যূান্ােল্ড গুনিডত এে সবল্ডবযূাপী ডরেমওয়ােল্ড  রডয়ডে 
যা আমাডের অংশীোডররা তাডের নিজস্ব প্রসঙ্গ এবং 
পনরনস্নতডত তাডের িীনতগুনিডে োযল্ডের েডর তুিডত 
বযূবিার েরডত পাডরি।

এই স্যূান্ােল্ড গুনির পাশাপানশ আমরা আমাডের 
অংশীোরডের জিযূ নশশু সরুক্ার প্রনশক্ণ এবং িীনতগত 
নবোডশর বযূবস্া প্রোি েডর থানে।
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স্যূান্ােল্ড  1: িীনত

পার্ট নার সংগঠনগুলির সাথে এক চুলতিথে প্রথেশ করার সমথে, ডেফ চাইল্ড 
ওোল্ড্ট ওোইে চাে ডে ওই সংগঠনগুলির লশশু সুরক্া এেং লনরাপত্া নীলে ডেন 
ইলেমথ্যেই োথক অেো োরা ো গথে েুিথে ডেন প্রস্তুে োথক। সকি োচ্া এেং 
অল্পেেসীথের োথে ডকানও ক্লে না হে ো লনলচিে করথে কী েযেেস্া রথেথে 
এেং লনরাপত্া লনথে প্রশ্ন ডেখা লেথি কীভাথে উপেুতি পদ্ধলেথে সাো ডেওো হথে 
োর েযোখযো নীলেথে োকথে হথে।

ডেি? 
লশশু সুরক্া এেং লনরাপত্া নীলে গথে েুথি সংগঠনগুলি সোর কাথে এই লেষেটি 
পলরষ্ার কথর ডেে ডে, োরা লেশ্াস রাথখ ডে সে সমথে োচ্াথের সুরলক্ে রাখথে 
হথে এেং োথের ডকানও ক্লে অেো অলনষ্ট হথে ডেওো চিথে না।

নীলেটিথে অেশযেই:

 ›  ইউনাইথরে ডনশনস কনথভনশন অফ েযে রাইরস অফ েযে লচিথরেন 
(UNCRC) এর মিূনীলেগুলি প্রলেফলিে হথে হথে

 ›  ‘োচ্া’, ‘অল্পেেসী’ এেং ‘অপেযেেহার’ এর সঠিক সংজ্া োকথে হথে এেং 
লেলভন্ন ্রথনর ক্লে ও অপেযেেহাথরর উথলেখ োকথে হথে

 ›  সংগঠথনর ডপ্রাগ্ামগুলিথে কমমী, ডবেচ্াথসেক, ইনরান্ট, কনসািথরন্ট, সাইন 
িযোঙ্থুেজ ইন্টারথপ্ররার এেং লভলজররথের অন্তভু্ট তি করথে হথে 

 ›  সংগঠথনর অভযেন্তরীণ প্রাসলঙ্ক মযোথনজথমন্ট কলমটির অনথুমােন এেং সম্মলে 
োকথে হথে এেং প্রলে লেন েের অন্তর পে্টাথিাচনা করথে হথে

 ›  লনরাপত্া েযেেস্া খলেথে ডেখার লেষথে মযোথনজার, লেথরক্টর এেং ট্ালটিথের 
োেোলেত্ব পলরষ্ার ভাথে উথলেখ করথে হথে

 ›  লসলনের কমমী অেো ট্ালটিথের লেরুথদ্ধ ডকানও অলভথোগ উঠথি ডে েযেেস্া 
ডনওো হথে ো উললেলখে োকথে হথে

 ›  উপেুতি পদ্ধলেথে প্রচার করথে হথে, লেলভন্ন ভাষাে ও ফম্টযোথর অনেুাে 
করথে হথে ো েল্র োচ্াথের ও অল্পেেসীথের কাথে অযোথসেসথোগযে হে এেং 
লেস্তৃে ভাথে লেেরণ করা োে।

টিযোন্াে্ট  ডে পূরণ হথেথে োর প্রমাণ লেথে  
লনম্নলিলখে েকুথমন্ট েযেেহার করা োথে।

 › মযোথনজথমথন্টর দ্ারা বোক্লরে এেং লেনালকিে নীলের একটি কলপ।

 › নীলে স্ানীে ভাষাগুলিথে অনেুাে করা।

 ›  েল্র োচ্া এেং পলরোর সথমে অনযোনযেথের কাথে নীলে কীভাথে ডশোর 
এেং প্রচার করা হথেথে োর উোহরণ।
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 স্যূান্ােল্ড  2: প্রনরিয়াগুনি

পার্ট নার সংগঠনগুলির কাথে অেশযেই লশশুথের জনযে লনরাপে পলরথেশ োকথে হথে 
অেো ো তেলর করথে হথে োথের েে্ট মান েযেেস্ার সাথে লশশু সুরক্া পদ্ধলে 
এেং প্রলরিো অন্তভু্ট তি কথর। এই প্রলরিোগুলিথে, লশশু সুরক্া এেং লনরাপত্া নীলে 
পূরণ করথে প্রথোজনীে ্াপগুলির লেস্ালরে ভাথে উথলেখ োকথে হথে।

ডেি?
কাে্টকর সুরক্া প্রলরিো এেং পদ্ধলে সুলনলচিে কথর ডে লশশু সুরক্া সংগঠথনর 
সে্টত্র একীভূে করা হথেথে। সম্ােযে এমন ডে ডকানও লনরাপত্াগে উথদ্গ অেো 
েরু্টরনা সামিাথে সহােোকারী কমমীেিথক আত্মলেশ্াসী কথর েুিথে সাহােযে কথর। 
ডপ্রাগ্ামগুলি এেং সংগঠনগুলি জথুে লেপথের সম্ােনা কলমথে আথন। 

অংশীোর সংগঠনগুলিথক অেশযেই:

 ›  সংগঠথনর লভেথর এেং োইথর ডেখা ডেওো লশশু সুরক্া লেষেক উথদ্গ এেং 
েরু্টরনা সামিাথে স্ানীে ভাথে উপেুতি প্রেুযেত্র এেং লরথপাটি্ট ং প্রলরিো গথে 
েুিথে হথে

 ›  ডগাপনীেো, ডেরা সুরক্া এেং েযেলতিগে েেযে ডটিার কথর রাখার পদ্ধলের 
লেষথে কমমীথের লনথে্ট লশকা োথের নীলেথে অন্তভু্ট তি করথে হথে 

 ›  োচ্া এেং অল্পেেসীথের ফথরাগ্যোফ, লফল্ম এেং ডকস টিালে েযেেহাথরর লেষথে 
লনথে্ট লশকা োথের নীলেথে অন্তভু্ট তি করথে হথে 

 ›  েল্র োচ্া এেং অল্পেেসীথের ডেথক অেগে সম্মলের এক পদ্ধলে গথে 
েুিথে হথে োথের েলে এেং েযেলতিগে েেযে েযেেহার করার ডক্থত্র।

টিযোন্াে্ট  ডে পূরণ হথেথে োর প্রমাণ লেথে লনম্নলিলখে েকুথমন্ট েযেেহার করা 
োথে।

 ›  লনরাপত্া েযেেস্ার লেষথে উথদ্গ এেং েরু্টরনার লেষথে েেযে কমমীরা 
কীভাথে ো লনেন্ত্রণ করথেন এেং ঊর্্টেনথের ো উথলেখ করথেন ো 
ডেখাথনার লরথপাটি্ট ং ড্া-চার্ট ।

 ›  েল্র োচ্া এেং অল্পেেসীথের এেং োথের লপোমাোর জনযে সম্মলে 
পথত্রর ডরমথলের।
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েযে নযোশনাি ডেফ লচিথরেন'স ডসাসাইটি ইংিযোন্ এেং ওথেলস নম্বর 1016532 এেং স্করিযোন্ নম্বর SC040779 লনেলধিে চযোলরটি সংগঠন।

স্যূান্ােল্ড  3: মািষুজি

পার্ট নার সংগঠনগুলিথক অেশযেই োথের সকি কমমী এেং ডটিক-ডহাল্ডারথের উপথর পলরষ্ার 
োেোলেত্ব এেং প্রেযোশা রাখথে হথে এেং লশশু সুরক্া ও লনরাপত্া নীলে এেং প্রলরিোর সাথে 
োি লমলিথে োথে োরা কাজ করথে পাথরন োর জনযে োথের অেশযেই সাহােযে ও সহথোলগো 
করথে হথে। 

ডেি?
লশশুথের সুরলক্ে রাখার োলেত্ব সোর; আমাথের প্রথেযেথকরই এথে পািন করার মে ভূলমকা 
আথে। সংগঠনগুলিথক সুলনলচিে করথে হথে ডে, েল্ র োচ্া এেং অল্পেেসী ও োথের পলরোর 
সথমে সংগঠথনর সাথে কাজ কথরন োরা োরা সোই ডেন লনরাপত্া েযেেস্ার লেষথে ডোথেন। 

অংশীোর সংগঠনগুলিথক অেশযেই: 

 ›  সংগঠথনর লেলভন্ন স্থর কমমী লনথোগ করথে হথে, োরা লনরাপত্া েযেেস্ার োলেথত্ব োকথেন 
এেং োথের োেোলেথত্বর কো োথের কাথজর ভূলমকাথে ডেন সুস্পষ্ট ভাথে উথলেখ করা 
োথক 

 ›  সুলনলচিে করথে হথে ডে, লনথোথগর সমস্ প্রলরিোে লনরাপত্া েযেেস্া ডেন উপিব্ধ োথক - 
এর অন্তভু্টতি ডবেচ্াথসেক, ইনরান্ট এেং সাইন িযোঙ্থুেজ ইন্টারথপ্ররাথরর লনথোগ 

 ›  সুলনলচিে করথে হথে ডে, সকি কমমী লশশু সুরক্া এেং লনরাপত্া েযেেস্ার লেষথে সমূ্ণ্ট 
ভাথে প্রলশলক্ে এেং এই প্রলশক্ণ প্রলে েের লরথরেশ করথে হথে এেং প্রলে লেন েেথর 
একোর সমূ্ণ্টভাথে পুনন্টলেকতৃে করথে হথে

 ›  কমমীেথির মযোথনজথমন্টথক ডেথকানও সমসযো অেো উথদ্গ লনথে আথিাচনা করথে লশশু 
সুরক্া ও লনরাপত্া, েত্তাে া্ন, েিীে লমটিং এেং পথোন্নলের কো লেথেচনা করথে হথে

 ›  লশশু সুরক্া এেং লনরাপত্া নীলের মথ্ যে একটি ডকাে অফ কনোক্ট নীলে রাখথে হথে, 
ডেখাথন কমমী, ডবেচ্াথসেক, ইনরান্ট এেং সাইন িযোঙ্থুেজ ইন্টারথপ্ররারথের জনযে প্রথোজযে 
উপেুতি আচরথণর কোর উললেলখে োকথে হথে

 ›  লনরাপত্া নীলে ডমথন চিার এক অঙ্ীকারেদ্ধোর এক লেেতৃলেথে সকি কমমী ডেন সই 
কথরন

 ›  োরা ডে কলমউলনটি এেং পলরোরথের মথ্ যে কাজ কথরন ডসখাথন ডেন লশশু সুরক্া এেং 
লনরাপত্ার গুরুথত্বর লেষথে সামলগ্ক ভাথে প্রচার কথরন। 

টিযোন্াে্ট  ডে পূরণ হথেথে োর প্রমাণ লেথে লনম্নলিলখে েকুথমন্ট েযেেহার করা োথে।

 › প্রলশক্ণ লেযোন এেং ডকাথস্ট উপলস্লের ডরকথে্ট র একটি কলপ।

 › লেথশষথজ্র পরামশ্ট এেং েেযে ডপথে কাথের সাথে ডোগাথোগ করথে হথে োর োলিকা।

 ›  কমমী লনথোথগর লেজ্াপথনর নমনুা এেং কমমীথের সাথে করা চুলতি, েরখাস্ অেো 
ডরফাথরন্স ফথম্টর নমনুা।

 › ডকাে অফ কনোক্ট।

 ›  কমমী, পার্ট নার, োচ্া এেং কলমউলনটি কীভাথে লরথপার্ট  করথে পারথে োর লেষথে 
লনথে্টলশকা।


