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যদে এমন্ দিদ্ধান্ত হে যয দিশু উয়েখয়যাগ্য ঝুঁ দির ময়যয যন্ই
যিয়েয়ে দিশু ও তার পদরবারয়ি দিছ িহােতা যেওোর
দবষয়ে দিদ্ধান্ত হয়ত পায়র এবং আয় াচন্া যিষ হয়ব।
যদে এমন্ দিদ্ধান্ত হয়ে যয দিশু এিটি চ মান্ উয়েখয়যাগ্য
েদতর ঝুঁ দির ময়যয আয়ছ যিয়েয়ে এিটি দিশু িরো
পদরিল্পন্া রুপােণ িরা হয়ব এবং তায়ত িম্মত হয়ত হয়ব। এ
যেয়ে দিশুর ন্াম ‘চাইল্ড যরায়েিিন্ যন্াটিদিয়িিন্ দিয়েম’
(CPNS)-এ অন্তর্ু ক্ত িরা হয়ব। দিশু িরো পদরিল্পন্া
রুপােণ ও CPNS এ দিশুর ন্ায়মর অন্তর্ু দক্তর দিদ্ধান্তটি খবই
গুরুত্বপূণু এবং এটি তখন্ই যন্ওো হে যখন্ পদরষ্কার ইংদগ্ত
থ্ায়ি যয দিশু বাবা-মা’এর যিান্ এিজন্ বা উর্য়ের যথ্য়ি
অবয়হ া বা েবুযবহার পাওোর িারয়ণ উয়েখয়যাগ্য েদতর
ঝুঁ দির ময়যয আয়ছ।

আমরা এই CPNS জান্ার দবষেটি িয়ঠারর্ায়ব দন্েন্ত্রণ
িয়র থ্াদি এবং তায়েরয়িই এখায়ন্ রয়বিাদযিার যেই যায়ের
এ দবষয়ে তথ্য যখাুঁজার যয়থ্ষ্ট র্ায় া িারণ আয়ছ। দিশুর
ন্াম ‘িদিে’ অথ্বা ‘দন্দিে’ েই র্ায়ব দ দপবদ্ধ থ্ায়ি।

শিশু সুরক্ষা পশরকল্পনা শক?
এই পদরিল্পন্ার উয়েিয হয়ে দিশু যয েদত যথ্য়ি দন্রাপে
আয়ছ যিটি দন্দিত িরয়ত তায়ি ও তার বাবা-মায়ি
রয়োজন্ীে িহােতা যেওো এবং দিশুর ঝুঁ দির মাো
িমায়ন্া। এো দবদর্ন্ন র্ায়ব িম্ভব হয়ত পায়র। বাবা-মা দিশু
রদতপা ন্ ক্লাি অথ্বা যিান্া যরয়ণর পরামিু দবষেি
িাদর্ু য়ি অংি দন্য়ত পায়রন্ অথ্বা তায়ের দিশুয়ি
এপেন্য়ময়ে দন্য়ত যযয়ত পায়রন্ বা যপিাোর িাউয়ি
বাদিয়ত দিশুর িহােতাে দন্য়ে আিয়ত পায়রন্। আমায়ের
উয়েিয হয়ে বাবা-মা ও দিশুয়েরয়ি পদরিল্পন্া রুপােণয়ি
দিয়র দিদ্ধান্ত গ্রহয়ণর িায়জ অন্তর্ু ক্ত িরা। চূ িান্ত পদরিল্পন্ার
এিটি িদপ িন্িায়রয়ের পর বাবা-মায়েয়ের িায়ছ পাঠায়ন্া
হয়ব এবং মখয িমী দহয়িয়ব এিজন্ যিািযা ওোিু ার বা
িমাজিমীর ন্াম জান্ায়ন্া হয়ব দযদন্ দন্দিত িরয়বন্ যয
পদরিল্পন্া বাস্তবাদেত হয়ে।

শিশু সুরক্ষা প্রজ্ঞাপন পদ্ধশি (CPNS) শক?
CPNS যিই িব দিশুর ন্ায়মর যরির্ু িংরেণ িয়র যায়ের
যেয়ে দিশু িরো িন্িায়রয়ে দিশু িরো পদরিল্পন্ার
দবষয়ে িম্মদত পাওো দগ্য়েয়ছ। শুযমাে গ্ােু া অথ্বা
দচদিৎিিয়ের ময়তা স্বল্প িংখযি য াি এই CPNS জান্ার
অদযিার িংরেণ িয়র যায়েরয়ি দিশুর দন্রাপত্তার দবষয়ে
গুরুত্বপূণু দিদ্ধান্ত দন্য়ত হয়ত পায়র।

• ‘এিটির্’ বা িদিে অথ্ু হয়ে তারা এখন্ দিশু িরো
পদরিল্পন্াে অন্তর্ু ক্ত আয়ছ এবং দিদ্ধান্তটি এই যয দিশু এখন্
উয়েখয়যাগ্য েদতর ঝুঁ দির ময়যয আয়ছ এবং দন্রাপয়ে ও
র্ায় ার্ায়ব থ্ািার জন্য তায়ের িাহায়যযর রয়োজন্।
• ‘ইন্এিটির্’ বা দন্দিে অথ্ু দিশু আয়গ্ উয়েখয়যাগ্য
েদতর ঝুঁ দির ময়যয দছয় া এবং অতীয়ত তায়ের যেয়ে ‘দিশু
িরো পদরিল্পন্া’ দছয় া। দন্রাপয়ে ও র্ায় ার্ায়ব থ্ািার
জন্য এিব দিশুর িহােতার েরিার হয়ত পায়র।
• ১৮ বছয়র উপন্ীত হওোর িংয়গ্ িংয়গ্ই এিজন্ দিশুর
ন্াম তাদ িা যথ্য়ি িম্পূণুর্ায়ব িদরয়ে যি া হে।
বাবা-মায়েয়েরয়ি এিো দচঠি যেওো হয়ব এো জান্ায়ন্ার
জন্য যয তায়ের দিশুয়ের ন্াম CPNS এ দ দপবদ্ধ আয়ছ।
যিান্ দিশু ‘দিশু িরো পদরিল্পন্া’র অংি দহয়িয়ব থ্ািয়
এবং তার ন্াম ‘িদিে’ দহয়িয়ব দ দপবদ্ধ থ্ািয় যিয়েয়ে এই
পদরিল্পন্া যয িাজ িরয়ছ তা দন্দিত িরয়ত অবিযই
পরবতী ছে মায়ির ময়যয পযুায় াচন্া ববঠি অন্দিত হয়ত
হয়ব। এই পযুায় াচন্া ববঠয়ির উয়েিয হয়ে দিশুর ঝুঁ দি
িময়ছ দিন্া এবং তার আরও িহােতার েরিার দিন্া তা
দন্যুারণ িরা।
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পযুায় াচন্া ববঠয়ি যদে দিদ্ধান্ত হে যয দিশুটি আর ঝুঁ দির
ময়যয যন্ই যিয়েয়ে CPNS এ তার েযাোি ‘দন্দিে’ িরয়ত
হয়ব এ বযাপায়র তার দপতামাতায়ি দচঠি দেয়ে জান্ায়ত হয়ব
।
আরও শিস্তারশি িরযের জনে য াগার াগ করুনঃ
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শিশু সুরক্ষা কনফাররন্স শক?

শিশু ও পশরিার সংস্থা
শক করর?

টু সলা- একটি শিশু ও পশরিার সংস্থা। শিশুরেররক
যেখাশুনা এিং িারেররক অশনষ্ট যযরক শনরাপরে
রাখার শিষয়টি শনশিি কররিই সংস্থাটি
পশরিাররর সরে কাজ করর। আমরা উপলশি কশর
য িািা মারয়রা অরনক িক্ত চ্োরলঞ্জ যমাকারিলা
করর যারক এিং সন্তানরের জনে এই োশয়ত্ব
পালরনর কাজটি সিসময় সহজ নয়। য যকান
কাররে যহাক, যকান শপিা-মািা িারের শিশু
সন্তানরের যেখারিানার োশয়ত্ব সঠিকভারি পালন
কররি না পাররল আমরা িারেররক শিশভন্ন ধররের
সহায়িা শেরয় যাশক। এ িোপারর আমরা ‘শচ্লরেন
ফার্স্ট’- জািীয় শনরেট শিকা অনুসরে কশর য খারন
উরেখ করা আরে য সি শিশু ক্ষশির ঝুঁু শকর মুরখ
আরে িারেররক সহায়িা কররি শক কররি হরি।
আমারের কারে শিশু সুরক্ষা কনফারররন্সর
শনরেট শিকাও যারক।

যখন্ আমরা এিটি দিশুর দন্রাপত্তা দন্য়ে িংদিত থ্াদি, তখন্
আমরা দিশুর বাবা-মা, দিেি এবং ঐ দিশুর জীবয়ন্র িয়ে
জদিত অন্যান্য বযদক্তয়ের িয়ে দিশুর দবষয়ে আরও তথ্য জান্য়ত
িথ্া বদ । আমরা যদে ময়ন্ িদর যয দিশুটি উয়েখয়যাগ্য েদতর
ঝুঁ দির ময়যয থ্ািয়ত পায়র যিয়েয়ে আমরা এিো ববঠি র্ািয়ত
পাদর এোই হয়ে ‘চাইল্ড যরায়েিিন্ িন্িায়রে’ বা ‘দিশু িরো
িন্িায়রে’। দিশুর দি রয়োজন্, দিশু যিান্ েবুযবহার বা
অবয়হ ার ঝুঁ দির ময়যয আয়ছ দি যন্ই -তা জান্য়ত ‘দিশু িরো
িন্িায়রে’ দিশুর জীবয়ন্র িয়ে জদিত রয়তযিয়ি িহােতা
িয়র। এ ছািা দিশুর রয়োজন্ীেতা যমোয়ত এবং তার ঝুঁ দির
মাো হ্রাি িরয়ত এিয়ে এিটি পদরিল্পন্া রণেয়ন্ও এটি িাহাযয
িয়র থ্ায়ি। উয়েখয়যাগ্য েদত ব য়ত ব া যাে যিান্ এিটি
এিি িেন্া (মারয়যার) অথ্বা যারাবাদহি িেন্ািমূহ
(অবয়হ া), যযগুদ দিশুর দবিাি, তার ি যাণয়ি বাযাগ্রস্ত,
পদরবতু ন্ বা েদতগ্রস্ত িয়র।
কনফারররন্স কারা উপশস্থি যারকন?
িাযারণতঃ দিশুর দপতামাতাই দিশু িরো িন্িায়রয়ে অংি
যন্ন্ এবং দিশুয়ি িম্ভব হয় এই িন্িায়রয়ে উপদিত যথ্য়ি এয়ত
অংি দন্য়ত আমন্ত্রণ জান্ায়ন্া হে অথ্বা ববঠয়ির পূয়বু এিজন্
যিািযা ওোিু ার বা িমাজিমীর িয়ে তায়ি যেখা িরায়ন্া হে।
দিছ দিশু দচঠি য য়খ, যযটি ববঠয়ি পয়ি যিান্ায়ন্া হে।
বাবা মায়েরাও তায়ের িাহায়যযর জন্য িাউয়ি িয়ে দন্য়ত পায়রন্।
যযয়হত বযদক্তগ্ত বা এিান্ত দন্জস্ব তথ্যাদে রােই এ যরয়ণর
ববঠয়ি আয় াদচত হে তাই বাবা মায়েরা িয়ে যায়েরয়ি আন্য়বন্
তায়েরয়ি দবশ্বস্ত হয়ত হয়ব এবং ববঠয়ি তারা যা শুন্য়বন্ তা যযন্
তারা দন্য়জয়ের ময়যযই রায়খন্। বাবা-মায়েরা তায়ের িয়ে
যায়েরয়ি িহােতার জন্য িাউয়ি দন্য়ে আিয়ত চাইয় যিটি
িমাজিমীয়ি জান্ায়ত হয়ব এবং তার ন্ামটি তাুঁয়ি দেয়ত হয়ব।
িহােতাোন্িারী বযদক্ত িন্িায়রয়ে যিান্ ন্ীদত দন্যুারণী দবষয়ে
অংি দন্য়ত পারয়বন্ ন্া বা দিশুর বাবা মায়ের পদরবতু দহয়িয়ব
অংি দন্য়ত পারয়বন্ ন্া।
যদে যিান্ বাবা বা মা িন্িায়রয়ে অংি ন্া যন্ন্ যিয়েয়ে তার
মতামতটি যত যবিী িম্ভব আয় াচন্া িরয়ত হয়ব। যিান্ যিান্
িমে বাবা-মা দচঠি য য়খন্ যযটি িন্িায়রয়ে পয়ি যিান্ায়ন্া
যযয়ত পায়র।

শিশু সুরক্ষা কনফাররন্স
বাবা-মায়েয়ের জন্য তথ্যাদে
িাযারণতঃ দিশুর পয়ে যিািযা ওোিু ার, এিজন্ যিািযা
ওোিু ার মযায়ন্জার এবং এিজন্ দববরণী দ দপবদ্ধিারী উপদিত
থ্ায়িন্। এিজন্ রদিদেত িন্িায়রে যচোরপািুন্ ববঠয়ির মূ
োদেত্ব যন্ন্। িাযারণতঃ দিেি, জন্স্বািয যিদবিা, পাদরবাদরি
দচদিৎিি, গ্ােু া বা পদরবায়রর িয়ে িাজ িরয়ছন্ অন্য যিান্
যপিা যথ্য়ি এিজন্ বযদক্তয়ি এই িন্িায়রয়ে উপদিত থ্ািয়ত
আমন্ত্রণ জান্ায়ন্া হে।
যদে দিশুর জীবয়ন্র িয়ে িংদিষ্ট গুরুত্বপূণু যিউ এই িন্িায়রয়ে
অংি দন্য়ত অেম হন্, যিয়েয়ে তায়েরয়ি এই ববঠয়ি এিটি
দরয়পােু পাঠায়ত ব া হে। িন্িায়রয়ের দেন্ দিশুর বাবা-মা
িংদিি দরয়পায়েুর এিটি িদপ যপয়ে থ্ায়িন্। দরয়পায়েুর য খিয়ি
িন্িায়রয়ের আয়গ্ দিশুর দপতামাতার িয়ে িথ্া ব য়ত
দবয়িষর্ায়ব উপয়েি যেওো হে যায়ত ওই দেন্ তাুঁরা ন্তন্ যিান্
তথ্য ন্া যিায়ন্ন্।
কনফারররন্স শক শসদ্ধান্ত যনওয়া হরি পারর?
ববঠয়ি, আমরা দিশুর জীবয়ন্র িয়ে িংদিষ্ট রয়তযয়ির মতামত
শুন্য়বা। এর িয় আমরা জান্য়ত পারয়বা দিশু দন্রাপে দি ন্া, তার

রদত যত্ন যন্ওো হয়ে দি ন্া বা তার রয়োজন্ীেতািমহ যমোয়ন্া হয়ে
দি ন্া। আমরা দিশুর যয যিান্ ঝুঁ দির দবষয়েও িথ্া ব য়বা। বাবামায়েরা তায়ের দিশুয়ের িম্পয়িু িবয়চয়ে র্ায় া জায়ন্, িায়জই আমরা
যচষ্টা িরয়বা যায়ত িয়র িম্ভাবয িহজতম উপায়ে তাুঁরা আমায়ের িয়ে
তায়ের িন্তান্য়ের িম্পয়িু মত দবদন্মে িরয়ত পায়রন্। যিউ যিউ
ববঠয়ি উপদিত হওোর পািাপাদি দচঠি দেয়ে এো িয়র থ্ায়িন্। আমরা
দিশুর মতামতও মন্য়যাগ্ িহিায়র শুয়ন্ থ্াদি। উন্মক্ত, িৎ ও যয়থ্ষ্ট
শ্রদ্ধা িহিায়র এই িন্িায়রয়ের আয়োজন্ িরা হে।
বাবা-মা িহ িন্িায়রয়ের িিয় র িব যরয়ণর মতামত ও দরয়পােু শুয়ন্
উপদিত যপিাজীদবয়ের িায়ছ জান্য়ত চাওো হয়ব যয দিশুটি চ মান্
উয়েখয়যাগ্য েদত জদন্ত ঝুঁ দির ময়যয আয়ছ এটি তারা ময়ন্ িয়রন্ দি
ন্া। িন্িায়রয়ে উপদিত িিয় র ময়যয দবদন্মে হওো মতামতিমূহ
দবয়বচন্াে যন্ওো হে এবং এ যেয়ে যচোরপািুন্ চিান্ত দিদ্ধান্ত দেয়ত ন্া
পারয় এবং িব মতামত ও মতয়র্ে যন্াে যন্ওো হয় দিদ্ধান্তিমূহ
িাযারন্তঃ বাস্তবিম্মত মততয়িযর ওপর দর্দত্ত িয়রই যন্ওো হে।

