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বর্ত মানে ৩৬টি দেনের ৪০টি স্ােীয় সিসিল দিািাইটি অর্তাোইনেেে (সিএিও) 
সেনয় ফ্াসমলল ফর এিসর চাইল্ড রঠির। আমরা মনে কসর দে আমানের জ্াে ও 
েক্ষরা একসরির করার মাধ্নম, আমরা পসৃিবীব্াপী সেশু ও পসরবারগুনলার অবস্ার 
অসধকরর পসরবর্ত ে ঘটানর িক্ষম। আমানের িকল িেি্রাই দেখানে কাে কনর 
দিখানে রানের রিীর সেকড় আনে, িরুরাং আমানের পসরবর্ত নের মনেলগুনলা 
িরািসর আমানের অেে্ কসমউসেটিগুনলার চাসিো দিনক িষৃ্টি িয়। 

একিানি, আমরা িিনোসররামলূক প্রকল্প প্রস্তুর কসর ো আমানের িেি্রা সেনেরা 
একা করনল েরটুক করনর পারনরে রার চাইনর দবসে িূসমকা রাখনর ও পসরবর্ত ে 
আেনর িক্ষম িয়। এর মানে রনয়নে সবশ্বব্াপী ক্ানপেইে ও অ্ােনিানকসি, 
আন্তে্তাসরক রনবষণা, এবং সবসিন্ন দেনে পসরবর্ত ে আোর েে্ পাইলট          
দপ্রাগ্াম করা।

২০২০ িানল, ফ্াসমলল ফর এিসর চাইল্ড দচঞ্জনমকার ফর সচলনরেে চাল ুকনরনে, 
দেটি িনছে  একটি িামালেক দোরানোনরর মাধ্ম দেটির মাধ্নম পসৃিবীর সবসিন্ন 
প্রান্ত দিনক প্রাপ্ত সেক্ষা ও চে্তাগুনলা ধারণ করা িয় দেে আনরা দবসে সেশু
ও পসরবার ইসরবাচক চে্তাগুনলার মাধ্নম উপকৃর িনর পানর। মাঠ-পে্তানয় কী কাে 
করনে দি সবষনয় জ্াে সবসেময় করা, আনলাচোয় অংেগ্িণ করা, িমি্া িমাধাে 
করা, কাসরররী িিনোসররা এবং সরনিানি্তি অ্ানসেি করা, এবং অ্ােনিানকসি 
উনে্ানর অংেগ্িণ করার েে্ এটি স্ােীয় প্র ্োকটিেোরনের েে্ একটি স্াে।
দকাসিে-১৯ এর পটিূসমনর, দেিকল স্ােীয় প্র ্োকটিেোররা সেশু ও 
পসরবারগুনলার িানি রানের দকাসিে-১৯  প্রসরলরিয়া ও দিনর ওঠার ব্াপানর 
িরািসর কাে করনে রানের েে্ দচঞ্জনমকারি ফর সচলনরেে প্াটফনম্ত ফ্াসমলল ফর 
এিসর চাইল্ড েরুে একটি চে্তার কসমউসেটির উন্াধে কনরনে।

িাউ উই দকয়ার [How We Care] এর মাধ্নম, ফ্াসমলল ফর এিসর চাইল্ড সবসিন্ন 
ধরনণর মালটিসমসেয়া ফরম্ানট িেি্নের জ্াে েসিিুক্ত কনর, দেে প্র ্োকটিেোররা 
এনক অনে্র কাে দিনক িিেলি্ ও আকষ্তণীয়িানব সেখনর পানর। টুলসকনটর 
কেিারনিেে অে দকয়ার পেকাস্টটি িনছে এই পদ্ধসরগুনলার মানে একটি। এই 
টুলসকনট দে সিএিওগুনলা অবোে দরনখনে দিগুনলা িপেনক্ত  এই পেকানস্টর 
মাধ্নম আপসে আনরা োেনর পারনবে।
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টুিভ�দটর পভরভিভি 
পটিূভম 

দকাসিে-১৯ সেশুনের ঘনর সিংিার সেকার িওয়ার েঁুসক বসৃদ্ধ কনরনে এবং একই 
িানি পসৃিবীব্াপী পাসরবাসরক ও ললঙ্গ সিলতিক সিংিার বসৃদ্ধ পানছে।সেশুনের উপর 
এগুনলার উপলস্র ও েীঘ্তনময়াসে প্রিাব রনয়নে।

 y প্ােনেসমনকর প্রিম সরে মানি ৮৫ সমললয়ে পে্তন্ত সবশ্বব্াপী অসরসরক্ত দমনয়  ও 
দেনল িয়নরা োরীসরক, দেৌে এবং/ আনবরীয় সিংিার িম্খুীে িনয়নে।1

 y স্কু ল বন্ধ িনয় োওয়ার ফনল ১.৬ সবললয়ে সেশুর পড়ানোো ব্াির িনয়নে এবং 
োর ফনল ৫০০,০০০ অসরসরক্ত দমনয় দোরপবূ্তক সবনয়র েঁুসকর মনধ্ সেল।2

 y োরী ও  সেশুনের প্রসর সিংিার ব্াপানর রনবষণা করনে এমে আসে েরাংে 
স্টাসে দকাসিে-১৯ ও এর িানি িপেসক্ত র প্রসরলরিয়ার িানি সিংিা বসৃদ্ধর 
িংনোর কনরনে।3

 y সেশু িরুক্ষার দক্ষনরি িবচাইনর দবসে েঁুসকর সবষয়গুনলার মানে সেল ঘনর 
সেশুনের প্রসর োরীসরক সিংিার বসৃদ্ধ, ঘনর দেৌে ও ললঙ্গ সিলতিক সিংিার বসধ্তর 
েঁুসক, এবং মােসিক এবং আনবরীয় সিংিা ও িঙ্কট। প্রসরবন্ধী সেশুরা আনরা 
দবসে অিিায় বনল প্ররীয়মাে িনয়নে।4

ফ্াসমলল ফর এিসর চাইল্ড-এর বহু িিনোরী িেি্ োসেনয়নেে দে সেশু 
সেে্তারে, অিবা অন্তরঙ্গ িঙ্গীনের ্ারা সেশুরা আরিান্ত িওয়ার মাধ্নম  সেশুনের 
প্রসর পাসরবাসরক সিংিার পসরমাণ বসৃদ্ধ দপনয়নে পসরবানরর মানে সিংিা। সকেু 
সকেু সেশু দেৌে সেে্তারনেরও সেকার িনয়নে।সকেু সকেু সেশু বংেপরপেরায় 
সেশু সেে্তারনের সেকার িনয়নে দেখানে প্রাপ্তবয়স্নের কাে দিনক সেশুরা                             

১ https://www.wvi.org/publications/report/coronavirus-health-crisis/covid-19-aftershocks-perfect-storm
২ https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/covid-19-places-half-a-million-more-girls-at-risk-of-child-marri0
৩ দিন্ার ফর দ্াবাল দেিলাপনমন্ ২০২১ িানলর এলপ্রল মানি রানের চরুি্ত রাউন্ডআনপ োরী ও সেশুনের উপর সিংিার িানি দকাসিে-১৯ ও এর িানি িংসলিষ্ট প্রসরলরিয়ামলূক পেনক্ষপগুনলার িংনোর ঘটায়   
               এমে সবসিন্ন ধরনণর েরুে স্টাসেগুনলা সবনবচোয় সেনয়নে। সেম্ন ও মধ্ আনয়র দেেগুনলা দিনক রনবষণাপরিগুনলা সিংিা বসৃদ্ধর সবষয়টি রুনল ধনরসেল। আসে েরাংে রনবষণাপরি োরী ও সেশুনের উপর সিংিা  
               বসৃদ্ধর অেে্ প্রমাণ দপনয়নে। 
৪  https://joining-forces.org/wp-content/uploads/2021/09/Protecting-children-during-the-COVID-19-crisis-and-beyond.pdf 

সিংিাত্মক আচরণ দপনয় এনিনে।

টুিভ�দটর উদদেি্ 

পসরবসর্ত র পসরলস্সরনর অপসরিাে্ত িিনোসররা প্রোে করনর দোটিুক্ত িেি্রা 
রানের পসরনষবা প্রোে প্রলরিয়ানক েলক্তোলী ও পসরববর্ত নের মাধ্নম উপনোরী 
কনরনেে। এই টুলসকটটি রানের অসিজ্রা ও দে সেক্ষা রারা লাি কনরনেে 
দিগুনলা কানে লাসরনয়  সশশুভদর পচাসরবচাসরে সহংিচা দ্চারচা প্র�চাসবি হওয়চা 
প্রসিভরচাধ েরভি সশশু ও পসরবচারগুভলচাভে িহভরচাসগিচা েরচার ব্চাপচাভর 
প্র ্রচােটিশিচারভদর সদেসিভদ্শ দদয়। প্রসরনরাধকরণ ও প্রসরলরিয়ার ব্াপানর 
িসুেসে্তষ্ট সরনিাি্ত িি, পসৃিবীর িকল প্রান্ত দিনক প্রাপ্ত সবসিন্ন ধরনণর চে্তার উনলেখ 
এখানে আনে দেে  এনক অপনরর কাে দিনক সেক্ষা ও আোে প্রোেনক উৎিাসির 
করা িয় এবং দোটেনুড় ও রার বাইনর েরুে সেক্ষার িষৃ্টি িয়।

ক�োভিড-১৯ এর সময় নিুন ক�ৌিি ি্িিোর 

দোটিুক্ত িেি্রা দকাসিে-১৯ এর েে্ উপনোরী পরীলক্ষর চে্তা গ্িণ কনরনে, 
দেমে, েঁুসকনর আনে এমে সেশুনের সচসনির করা, দেখানে চলানফরা িীসমর 
সেল দিখানে পসরনষবাগুনলা কসমউসেটির কানে সেনয় আিা, িাইনকানলালেকাল 
পসরনষবা প্রোে করার েে্ উদ্াবেী উপায় প্রস্তুর করা। টুলসকনটর সরনিানি্তিগুনলা 
দেিব প্র ্োকটিেোরনের কানে সেে্তারনের কিা প্রকাে করা িয় রানের েে্ 
সেকসেনে্তেে প্রোে কনর এবং ব্াপকিানব পসরবর্ত নের মাধ্নম উপনোরী 
কনর দেওয়ার িনুোর দেয়।এই পটিূসমনর সেশুনের িিনোসররা করার িময় 
চে্তাগুনলার প্রনয়ার ও দে গুরুত্বপণূ্ত সবষয়গুনলা সবনবচোয় সেনর িনর দিগুনলার             
ব্াপানর টুলসকটটিনর প্র ্োকটিেোরনের েে্ সেকসেনে্তেে রনয়নে, দেমে 
ট্রমা-ইেফরমে ক্াপাসিটিি। 

১
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সংদষেপদের িোলি�ো 

এসিসড [ACD]                         অ্াটসাকসটেশনফরককমউকনটিদিভলাপটম্ট(িাংলাটেশ)

ে্চাপ [CAP]                            কচলটরেনঅ্াকসসটট্টদপ্রারিাম(লাইটিকরো)

সিিসড [CINDI]                      কচলরেনইনকিসটরেসদনটওোক্(সাউথআলরিকা)

দেচাস�ড-১৯                         কটরানাভাইরাসদরাগ

সিএিক্জ[CSG]  চাইল্ডসাটপাট্রিা্ট

সিএিআইসড [CSID]             দস্টরফরসাকভ্সঅ্াডেইনফরটমশনঅনকিিঅ্াকিললটি(িাংলাটেশ)

সিএিও [CSO]                       কসকভলদসাসাইটিঅগ্ানাইটিশন

এফআইএিসড [FISD]          ফাউটডেশনফরইটনাটভটিভদসাশালদিভলাপটম্ট(শ্রীলংকা)

ফস্ট [FOST]ফাম্অরফ্ানসাটপাট্রোস্ট(লিম্ািুটে)

এিক্জও [NGO]                     নন-গভরটম্টঅগ্ানাইটিশন

সপসডইসপ [PDEP]                  তেনক্দিনপ্াটরক্টটেইকতিাচকশাসন[পলিটিভকিকসকলিনইনএভকরটিপ্াটরক্টং]

এিক্জসবস�[SGBV]              দযৌনওললঙ্গকভলত্তকসকহংসতা[Sexual and gender-based violence]
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Who is the toolkit for? 
What is in the toolkit? 
How to use the toolkit 
How was the toolkit created? 
Available language versions

খন্ড ২

এইটুলককটটিকারিন্?

টুলককটটকরীআটে?

টুলককটটিকরীভাটিি্িহারকরটতহটি?

টুলককটটিকরীভাটিততকরকরাহটেকেল?

দযসিভাষােপাওোযাে

প্র ্যো�টিিনোরদের জন্ ভনদেদে িনো  

৮



এই টুিভ�টটি �োর জন্? 

এই টুলসকটটি িনছে কসমউসেটি পে্তানয়র প্র্াকটিেোরনের েে্ োরা িরািসর সেশু, 
পসরবার ও কসমউসেটিগুনলার িানি সেশুনের উপর পাসরবাসরক সিংিার িানি িপেকৃ্ত 
সবষনয় কাে কনর;  োরা দকাসিে-১৯ এর িময় সিংিা বসৃদ্ধ িনর দেখনে; োরা 
েঁুসকনর আনে আনে এমে সেশুনেরনকাসিে-১৯ সেরাপতিা সবসধ দমনে িিনোসররা 
পসরনষবা প্রোনের মনরা অবস্ানে আনে। এর মানে আনে সিএিও, স্ােীয় িরকার 
ও িামালেক পসরনষবা িংরঠনের প্র্াকটিেোরিরা।

টুিভ�দট �বী আদে?

টুলসকটটিনর ফ্াসমলল ফর এিসর চাইল্ড দোনটর েেটি িেি্ িংরঠে দিনক সবসিন্ন 
ধরনণর চে্তার উোিরণ রনয়নে োর মানে রনয়নে সবসিন্ন প্রকানরর িস্তনক্ষনপর ধরণ। 
এই উোিরণগুনলা কাে কনর বনল প্রমাসণর িনয়নে এবং দকাসিে-১৯ প্ােনেসমক 
ও এর পনর িপেণূ্ত এলাকায় পেুরাবলৃতি করনর পারার উচ্চ িম্াবো রনয়নে। প্রসর-
টিনর বণ্তো করা িয় দকমেিানব প্ােনেসমনকর িময় চে্তাগুনলা পসরবর্ত নের মাধ্নম 
উপনোরী করা িনয়নে দেে দেিব সেশুরা সেে্তারে ও সিংিার সেকার িওয়ার িম্াবো 
রনয়নে রানের কানে রিমাররিানব দিগুনলা দপৌনে দেওয়া োয়, এবং চে্তাটির প্রিাব 
ও দকে এটি কাে্তকরী রা দেখা।

টুিভ�টটি �বীিোদি ি্িিোর �রদি িদি?

টুলসকটটি প্র ্োকটিেোরনের িিনোসররা করার েে্ তরসর করা িনয়নে এবং এটি 
দপ্রাগ্াম পসরকল্পো ও বাস্তবায়নের েে্ ব্বিার করা দেনর পানর। প্র ্োকটিেোররা 
দকানো একটি দকি স্টাসে দেখনর পানরে অিবা িপেণূ্ত টুলসকটটি ব্বিার করনর 
পানরে। এটি দেিানব ব্বিার করা দেনর পানর:

 y দকানো একটি সেসে্তষ্ট মনেনল সেনেনের িীমাবদ্ধ ো দরনখ প্র্াকটিেোরনের 
েরুে পদ্ধসর ব্বিার করনর উৎিাসির করা, এবং সবসিন্ন পদ্ধসর দিনক কীিানব 
দমিেললেগুনলা অন্তিু্ত ক্ত করা োয় দি ব্াপানর রানের অসধকরর িানলা ধারণা 
প্রোে করা।

 y প্র্াকটিেোরনের দেখনর দেওয়া দে অে্রা কীিানব দরেমওয়াক্ত গুনলার িংজ্া 

বেনল সেনর কাে কনরনেে এবং রানের কানের কাে্তকাসররা বসৃদ্ধনর েরুে 
পদ্ধসর একরিীিূর কনরনেে। 

 y আলরেকা, এসেয়া ও ল্াটিে অ্ানমসরকা দিনক চে্তার উোিরণ প্রোে।

 y দকাসিে-১৯ এর পসরবসর্ত র পসরলস্সরনর িনব্তাতিম পেনক্ষপ গ্িনণ প্র্াকটিেোর-
দের ইসরবাচকিানব প্রিাসবর করা।

 y োরীসরক েরূত্ব, বাসড়নর আলাো িাকা, এবং দকায়াসরসন্নের পটিূসমনর প্র্াক-
টিেোররা কীিানব সিংিা প্রসরনরানধ কাে কনরনেে রা দেখানো।

টুিভ�টটি �বীিোদি তিভর �রো িদয়ভেি?

ফ্াসমলল ফর এিসর চাইনল্ডর িেি্নের িানি প্রসরসেয়র পরামনে্তর মাধ্নম 
টুলটিকটি প্রস্তুর করা িনয়সেল এবং রানের মরামর  িপেণূ্ত প্রলরিয়ায় অন্তিু্ত ক্ত করা 
িনয়সেল।

অংেীোসরত্বটি শুরু িনয়সেল চে্তার উপর সেনেনের প্রসরফলে উৎিাসির কনর এমে 
উন্কুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্নম, রারপর েমু সমটিং করা িনয়সেল এবং কারেপরি ও েসি 
দেয়ার করা িনয়সেল।

প্রসরটি দোটিুক্ত িেি্ একটিউদ্াবেী  চে্তা সচসনির কনরসেল ো প্ােনেসমনকর 
িময় সেশুনের উপর পাসরবাসরক সিংিা ও সেে্তারে হ্াি বা প্রসরনরাধ করনর িািাে্ 
কনরসেল। 

িেি্রা আনলাচো কনরসেনলে কীিানব এবং দকে সবনেষ চে্তাগুনলা কাে্তকর 
িনয়সেল, কীিানব দস্টকনিাল্ডাররা েসড়র িনয়সেনলে, উপনোরী করনর কীিানব 
পসরবর্ত ে করা িনয়সেল, এবং দে উপানয় পসরবার ও কসমউসেটিগুনলানর অংেগ্িণ 
করনর উৎিাসির করা িনয়সেল।  

 কযসি িোষোয় পোওয়ো যোয় 

টুলসকটটি বর্ত মানে অেলাইনে ইংনরলে, স্্াসেে, বাংলা ও  সিেিালায় পাওয়া োয়।

৯



অ্ািটভাটককসওক্াটম্ইকনং

পকরিারশলতিশালরীকরণ

কশশুওঅল্পিেসরীটেরসকহংসতাটকচ্াটলঞ্জিানাটনাও
কনটিটেরসুরলষিতকরটতষিমতােনকরা।

ঘটরাোকনয্াতটনআক্ান্তহটেটেএমনকশশুও
পকরিারগুটলারিন্দথরাকপ

খন্ড ৩ িিদে োর উেোিরে 
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অ্োডদিোদ�ভস ও �্োদপেইভনং 
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সেম্ন আনয়র পসরবারগুনলার েে্ আসি্তক িিনোররা বসৃদ্ধ     
করার েে্ অ্ােনিানকসি ক্ানপেইনের পে্তায় বসৃদ্ধ করা

ভিিদরেন ইন ভডসদরেস কনটওয়ো�দে  (ভসলন্ড), 
সোউথ আলরি�ো
সোউথ আলরি�োর পটিূভম

 y প্ােনেসমনকর কারনণ িষৃ্ট অি্তনেসরক অসেরাপতিা এবং োসরদ্র্ সবষয়ক েশু্চিন্তা 
ও উন্র োরী ও সেশুনের প্রসর সিংিা বসৃদ্ধনর িরািসর অবোে দরনখনে।  

 y প্ােনেসমনকর পনূব্ত সেশুনের উপর িসিংিরার পসরমাণ উচ্চ পে্তানয় সেল।      
৪০ েরাংে অল্পবয়িীরা দেৌে, োরীসরক ও মােসিক সেে্তারে ও অবনিলার 
সেকার িনয়নে।1

 y িরকার সেম্ন-আনয়র পসরবারগুনলানক চাইল্ড িানপাট্ত গ্্ান্ (সিএিলে) প্রোে 
কনর। সিেসে গ্্ান্টিনক সবোল পসরমাণ সেশু ও পসরবানরর কানে দপৌঁোবার 
একটি কাে্তকর প্রলরিয়া সিনিনব সচসনির কনরনে। এটি িপু্রসরলঠির এবং েরগুনলা 
সেশু এর আওরায় আনে দি সিনিনব এটি এখে পে্তন্ত িবচাইনর বনড়া গ্্ান্, 
ো ১২.৮ সমললসয়ে সেশুর কানে দপৌঁোয় - ো িাউি আলরেকার দমাট সেশুর প্রায় 
েইু-রৃরীয়াংে। ৭ সমললয়নেরও দবসে প্রাপ্তবয়স্ দকয়ারসরিার প্রসর মানি এটি 
পাে এবং এটি প্রায় ৫.৭ সমললয়ে পসরবানরর আনয় অবোে রানখ।  

৫ http://www.knowviolenceinchildhood.org/newsletter3/images/08_cjcp_report_2016_d.pdf

 y সিএিলে এর উনদেে্ িনছে েীবে োপনের ব্নয়র তবষনম্র কসমনয় আো এবং 
িপেনূণ্ত পসরবারনক িিায়রা করনর িািাে্ করা।  

 y িাউি আলরেকার সেক্ষা প্রসরঠিাে, সবচার ব্বস্া (োলস্ত ও েন্ড সিনিনব) এবং 
সবকল্প দকয়ানর োরীসরক োলস্ত সেসষদ্ধ করা িনয়নে। সকন্তু, কমে ল অেেুায়ী 
ঘনর সেশুনের দেখানোোর োসয়নত্ব োরা আনেে রানের েে্ “েলুক্তিম্র োলস্ত“ 
প্রোে সিনিনব এটিনক এখভিচা আইিিম্মি মভি েরচা হয়।                                  

িিদে ো: ক�োভিড-১৯ এর সময় অ্োডদিোদ�ভস �্োদপেইদনর                             
পভরভধ ভিস্োর �রো। 

িরকার সেম্ন-আনয়র পসরবারগুনলানক চাইল্ড িানপাট্ত গ্ ্োন্ (সিএিলে) প্রোে কনর।
সিেসে গ্ ্োন্টিনক সবোল পসরমাণ সেশু ও পসরবানরর কানে দপৌঁোবার একটি 
কাে্তকর প্রলরিয়া সিনিনব সচসনির কনরনে। এটি িপু্রসরলঠির এবং েরগুনলা সেশু 
এর আওরায় আনে দি সিনিনব এটি এখে পে্তন্ত িবচাইনর বনড়া গ্ ্োন্, ো ১২.৮ 
সমললসয়ে সেশুর কানে দপৌঁোয় - ো িাউি আলরেকার দমাট সেশুর প্রায়    
েইু-রৃরীয়াংে। ৭ সমললয়নেরও দবসে প্রাপ্তবয়স্ দকয়ারসরিার প্রসর মানি এটি পাে 
এবং এটি প্রায় ৫.৭ সমললয়ে পসরবানরর আনয় অবোে রানখ। 
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িিদে োগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

সিিসডর চলমচাি অ্চাডভ�চাভেসি: ২০১৪ িাল দিনক ইউসেিাসি্তটি অব ক্াপ 
টাউনে সচলনরেে ইেসস্টটিউট এর িমন্বনয় োরীয় অ্ােনিানকসি দফারানম সিেসে 
অংেগ্িণ কনর আিনে। েনুটা োয়রায় দফাকাি করা িয়- িামালেক অেেুাে এর 
মাধ্নম অিিায় সেশুনের িিনোসররা করার েে্ রিমবধ্তমাে িিনোসররা এবং 
সেশুনের সবরুনদ্ধ িকল প্রকানরর োরীসরক োলস্ত সেসষদ্ধ করা।
এই কানের অংে সিনিনব, অনেকগুনলা িংরঠেনক (সিেসে িি) সেনয় একটি 
দিায়াটিঅ্াপ গ্রুপ ইনরামনধ্ প্রসরঠিা করা িনয়সেল; এটির োম দেওয়া িনয়সেল 
স্টপ সিটিং সচলনরেে োউ। 

দহচায়চাটিঅ্চাপ ে্চাভপেইি: প্ােনেসমনকর শুরুনর, সিেসে িি সেশু খানরর 
িেি্রা, ব্লক্তরর ও িমলঠিরর প্রসরলরিয়া এবং প্ােনেসমক কীিানব সেশুনের 
প্রিাসবর করনে দি ব্াপানর আনলাচো কনরসেল। এ ব্াপানর ঐক্মনর দপৌঁোনো 
সরনয়সেল দে একটি েরুে দিায়াটিঅ্াপ গ্রুপ প্রসরঠিা করার পসরবনর্ত , সবে্মাে 
স্টপ সিটিং সচলনরেে োউ ব্বিার করা িনব। ৭৭ েে িেি্ সেনয়, এই গ্রুপটি 
প্ােনেসমনকর িময় সেশুনের দেিব সবষয় প্রিাসবর কনর দিিব সবষনয় দোরনোর 
করার মলূ মাধ্নম পসরণর িনয়সেল। 
 
মূল উভদ্গগুভলচা সচসনিি েরচা: এই গ্রুনপর মাধ্নম একটি মলূ দে উন্র সচসনির 
করা িনয়সেল রা সেল লকোউনের ফনল অি্তনেসরক সবসধসেনষনধর কারনণ 
দকয়ারসরিারনের আয় কনম োওয়া এবং সেশুনের কু্ষো ও সেে্তারনের রিমবধ্তমাে 
িয় ও প্রসরনবেে। কুয়ােলু-ুোটাল প্রনেনের েে্ সিেসে সেল মলূ রি্িরূি।
স্কু নল খাওয়ানোর স্ীম বন্ধ করা এিকল উন্নরর িানি েকু্ত িনয়সেল।
োর ফনল, িামালেক িিয়রা বসৃদ্ধ অিবা সবকল্প ব্বস্া চাল ুকরার একটি েবাসয়র 
আহ্াে তরসর করা িনয়সেল।সেশুনের মঙ্গনলর ব্াপানর, এটি করা িনয়সেল সিএিলে 
বসৃদ্ধর আহ্ানের মাধ্নম।

৬                https://awethu.amandla.mobi/petitions/tell-government-we-urgently-need-a-child-support-grant-increase-of-r500-for-the-next-6-months ‘ক্ানপেইে পসরচালো কনর ো                     
                  কৃষ্াঙ্গ মােষুনের েে্ িসর্কানরর ক্ষমরা তরসর কনর, সেম্ন-আনয়র কৃষ্াঙ্গ োরীনের প্রসর সবনেষ মনোনোর িি।রারা প্রকৃর পসরবর্ত ে আেয়ে করনর িসুেসে্তষ্ট লনক্ষ্, িমসন্বর ও দকৌেলরর পেনক্ষপ গ্িণ  
                  করার েে্ কসমউসেটিগুনলানক একসরির কনর অসবচারনক চ্ানলঞ্জ োোয়।’

িচাউে আক্রিেচার দপ্রসিভডভটের েচাভে এেটি সচঠি:  স্টপ সিটিং সচলনরেে োউ 
এর িিনোরী িংরঠেগুনলা এবং রানের সেে সেে দেটওয়াক্ত  ও িমি্তকনের স্াক্ষর 
করা একটি সচঠি ৩ এলপ্রল ২০২১ রাসরনখ িাউি আলরেকার দপ্রসিনেন্, সমসেস্টার 
অব দিাোল দেিলাপনমন্ এবং ফাইে্ান্স সমসেস্টানরর কানে পাঠানো িনয়সেল। 
অে্াে্ িিনোরীরাও একটি িমসন্বর ও সবস্ততৃর অ্ােনিানকসি ক্ানপেইনের অংে 
সিনিনব একই ধরনণর আহ্াে োসেনয়নে। 

এেই িমভয় চলচা অিলচাইি ে্চাভপেইি: এর িানি িানি  amandla.
mobi,1এর মাধ্নম একটি অেলাইে ক্ানপেইে তরসর করা িনয়সেল। এটি িনছে 
একটি কসমউসেটি অ্ােনিানকসি িংরঠে দেসর সেম্ন আনয়র কৃষ্াঙ্গ মসিলানের 
িিনোসররার ব্াপানর অ্ােনিানকসির উপর দফাকাি কনর,োরা িনছে সিএিলে এর 
মলূ গ্িীরা। ক্ানপেইনের ব্াপানর রানের দমাবাইল-বান্ধব ব্বস্ার ফনল বহুিংখ্ক 
মােষু সিএিলে ক্ানপেইনে অংেগ্িণ করনর পানর।সিেসে এবং অে্াে্রা 
িামালেক দোরানোর মাধ্নম ক্ানপেইেটি দেয়ার কনরনে এবং এটি ৬০০,০০০ এর 
অল্প একটু কম স্াক্ষর অে্তে কনরনে।

ফলচাফল: ক্ানপেইেটি সবরাট িফল িনয়সেল: ২১ এলপ্রল ২০২০ রাসরনখ োসরর 
উনদেনে্ দেওয়া রার বক্তনব্ দপ্রসিনেন্ সিসরল রামানফািা অেেুানের পসরমাণ েয় 
মানির েে্ বসধ্তর করার দঘাষণা দেে।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িিদে োটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি 

দকাসিে-১৯ এর িময় কাে চাললনয় োওয়ার েে্ সমটিং, দেটওয়াসক্ত ং এবং 
অ্ােনিানকসি ক্ানপেইসেং এর েে্ অেলাইে প্রেলুক্ত ব্বিার করা অপসরিাে্ত 
সেল।সবে্মাে একটি দিায়াটিঅ্াপ গ্রুপ এবং একইিানি অেলাইে ক্ানপেইে 
চ্ানেল ব্বিার করা িনয়সেল একটি বিৃৎ িংখ্ক মােষুনক িংির করনর।
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প্রিোি

 y ক্ানপেইেটি িফল সেল।এই অেে্ িঙ্ঘটি সচঠি পাঠানোর ১৮ সেনের মনধ্ 
িাউি আলরেকার দপ্রসিনেন্ সিএিলে এর বসৃদ্ধ দঘাষণা কনরসেনলে।২০২১ 
িানলর দম মানি প্রনর্ক দকয়ারসরিার অসরসরক্ত ৩০০ দরন্ড ২০২০ িানলর েেু 
দিনক অন্াবর মাি পে্তন্ত অসরসরক্ত ৫০০ দরন্ড দপনয়নে। ক্ানপেইনে োসব করা 
িনয়সেল প্রসরটি সেশুর েে্ অেেুাে বসৃদ্ধ কনর সেনর, সকন্তু ফলাফলটি সেল 
প্রসরটি দকয়ারসরিার একই পসরমাণ িব্তনমাট একই পসরমাণ বসধ্তর অেেুাে    
দপনয়সেনলে, এমেসক রখেও েখে রারা এনকর অসধক সেশুর দেখানোো 
করসেনলে। 

 y রা িন্বেও সবে্মাে সিএিলেনক েলক্তোলী করায় ক্ানপেইনের িফলরা োরী 
ও সেশুনের িরুক্ষা, অি্তনেসরক েলক্তোলীকরণ, এবং কু্ষধা  েরূীকরনণ িরািসর 
অবোে দরনখনে।  

িিদে োটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y ক্ানপেইেটি সেল সেশু খানরর মলূ িংরঠেগুনলার বহুমখুী রণ-িংিসর োরা 
একনরি একটি িঙ্ঘ সিনিনব এনিসেল এবং িরকানরর সবিারগুনলার িানি 
বসে্মাে িপেক্ত নক কানে লাসরনয় রারা অ্ােনিানকসির বার্ত াটিনক িনব্তাচ্চ 
পে্তানয় দপৌঁনে সেনর দপনরসেল। ক্ানপেইেটির দেরৃত্ব প্রোে কনরসেল সচলনরেে‘ি 
ইন্সটিটিউট, োরা মলূ িমন্বয়নকর িূসমকা পালে কনরসেল।

 y অসিজ্ অেলাইে অ্ােনিানকসি গ্রুনপর িানি কাে করা ক্ানপেইেটিনক সবস্ততৃর 
িমি্তে লাি করনর িািাে্ কনরসেল।

 y মালটি-দস্টকনিাল্ডার ইনরামনধ্ দিটআপ করা িনয়সেল এবং দকাসিে-১৯ এর 
ফনল দে িমি্াগুনলা দেখা দেয় দিগুনলার প্রসরলরিয়ায় িিনেই পসরবসর্ত র করা 
িনয়সেল।এর মনূল সেল সবসিন্ন প্রনেনে দস্টকনিাল্ডারনের িানি েমু সমটিং করা, 
োর অি্ত সেল ক্ানপেইেটি চ্ানলঞ্জগুনলার একটি প্রানেসেক ও োরীয় সচরি খবু 
দ্রুর প্রোে করনর িক্ষম সেল। 

 y সেশু খানর দস্টকনিাল্ডারনের মানে অিাধারণ কানের িপেক্ত , ো বহু বের 
ধনর তরসর িনয়নে, এবং িামালেক অেেুাে বসৃদ্ধ ও অে্াে্ কারণগুনলা সেনয় 
একিানি অ্ােনিানকসি করার অসিজ্রাও এই ক্ানপেইনের এর ত্বসরৎ পসরব-
র্ত ে িাধনে িািাে্ কনরনে।

 y সমটিং, দেটওয়াসক্ত ং ও অ্ােনিানকসির েে্ অেলাইে দটকনোললে ব্বিানরর 
ফনল প্ােনেসমনকর িময়ও কাে চলমাে িাকনর দপনরনে।
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 োরী ও সেশুনের সবরুনদ্ধ িসিংিরার ব্াপানর                          
দমাবাইল ক্ানপেইসেং

ফস্ট [FOST] ফোমদে অরফ্োন সোদপোটদে রেোস্ট, 
লজম্োিুদয়
লজম্োিুদয়র পটিূভম

 y প্ােনেসমনকর আনর োরী ও সেশুনের প্রসর সিংিায় সপরৃরাল্রিক ধারা ও ললঙ্গ 
তবষম্ ইনরামনধ্ সবনেষ িূসমকা রাখর, সকন্তু এটি োরী ও সবনেষ কনর সেশুনের 
সবরুনদ্ধ দেৌে ও অে্াে্ ধরনণর সিংিার বিৃতির েঁুসক সিনিনব পসরণর িনয়নে। 

 y স্কু ল বন্ধ িওয়ার ফনল সেশুরা রানের সেনের পসরবানরর মানের িংঘটেকারী-
দের কানে অসধকরর েঁুসকর মানে পনড়সেল। 

 y খরার িানি িানি দকাসিে-১৯ এর কারনণ োসরদ্র্, সেশু শ্রম ও পাসরবাসরক 
সিংিা বসৃদ্ধ দপনয়সেল। 

৭              https://reliefweb.int/report/zimbabwe/zimbabwe-situation-report-21-apr-2020, p.9.
৮  https://www.veritaszim.net/node/4821

 y লকোউনের িময়, চাইল্ডলাইে লেম্াবনুয়র ব্বস্াপোয় িাকা োরীয় িটলাইনে 
প্রসরসেেকার কনলর িংখ্া ৪৩ েরাংে বসৃদ্ধ দপনয়সেল বনল োোনো িনয়সেল। 
এগুনলার মানে একচললেে েরাংে সেল িরািসর সেশুনের প্রসর িসিংিা ও দেৌে 
ও ললঙ্গ সিলতিক সিংিার িানি েসড়র, োর মানে ৭৫ েরাংে িংঘটেকারী সেল 
সেশুর সেনের ঘনরর মােষু।1

 y তকনোনর রি্ত বরী িওয়ার িার প্রচুর বসৃদ্ধ দপনয়সেল।2

িিদে ো: নোরবী ও ভিশুদের ভিরুদধে সভিংসিোর ি্োপোদর কমোিোইি �্োদপেইভনং

দকাসিে-১৯ চলানফলার ব্াপানর অিূরপবূ্ত িীমাবদ্ধরা আনরাপ করার ফনল, 
িরকার ও সিএিও উিনয়র কানেই প্ােনেসমক ও সেশুনের উপর সিংিা 
প্রসরনরানধর ব্াপানর রি্ প্রাসপ্ত সেশ্চির করাটি গুরুত্বপণূ্ত িনয় উনঠসেল।  
সেপাট্তনমন্ অব দিাোল ওনয়লনফয়ার, ে্ সমসেস্রি অব ওনমে অ্ানফয়াি্ত ও 
লেম্াবনুয় সরপাবললক পলুলে সিকটিম দরেন্ডলল ইউসেট এর অংেীোসরনত্ব, ফস্ট 
দকাসিে-১৯ এর ব্াপানর রেিনচরেরা বসৃদ্ধ করনর দমাবাইল ক্ানপেইে শুরুকনর 
রনি্র ঘাটসর পরূনণ দেরৃত্ব প্রোে কনর এবং েরু্তম পলেী কসমউসেটিগুনলানর রি্ 
দপৌঁনে দেয়।

৭

৮
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ক্ানপেইেগুনলা পঁাচটি প্রনেনের েেটি গ্ামীণ দেলায় অেলুঠির িয়।1 ফস্ট 
পসরকল্পো, প্রোিে ও ললেসস্টনকর দেরৃত্ব প্রোে কনরসেল। রেনস্টর িম্খু িাসরর 
কমমী এবং অে্ সরেটি অংেীোর িংরঠনের প্রসরসেসধরা একটি বনড়া ট্রানক পাবললক 
অ্াোউন্সনমন্ সিনস্টম সেনয় গ্ানম গ্ানম সরনয়নেে। েখে একটি ট্রাক একটি 
গ্ানম সরনয়সেল, রখে চারটি িংরঠনের প্রসরসেসধনের িময় দেওয়া িনয়নে িমনবর 
মােষুনের উনদেনে্ রানের িংরঠে ও সবিার দে পসরনষবাগুনলা প্রোে কনর দি 
ব্াপানর বক্তব্ প্রোে করার েে্। ললঙ্গ সিলতিক সিংিা, সেশু সেে্তারে এবং সেশুনের 
অসধকার িংরিান্ত সবসিন্ন সবষনয়র ব্াপানর রারা িনচরেরাও িষৃ্টি কনরসেনলে।
দপাস্টার ও ফ্াইয়ার এর মাধ্নম িিনে দবাধরম্ এমে রি্ রানের স্ােীয় িাষায় 
প্রোে করা িনয়সেল, দেগুনলানর দিলপলাইে েম্র সেল দেখানে সেশু সেে্তারনের 
ঘটো সরনপাট্ত করা দের। প্রসরটি কসমউসেটিনর সেশুর অসধকার, েন্ সেবন্ধে, 
পাসরবাসরক সেে্তারে এবং দকাসিে-১৯ িনচরেরার সবষনয় প্রশ্ন উতির পব্ত আনয়ােে 
করা িনয়সেল।  

উপলস্র একেে একেে কনর আনলাচোর মাধ্নম উপনেনের েে্ োরী ও 
িিনোসররার চাসিোিপেন্ন সেশুরা ফস্ট ও িরকারী প্রসরসেসধনের কানে দেনর 
দপনরসেনলে। এই আনলাচোগুনলার িময় দফি মাস্ ও িামালেক েরূত্ব বোয় 
রাখার মনরা দকাসিে-১৯ এ ব্বস্াগুনলা দমনে চলা িনয়সেল।

দকবল মারি এই িকল দমাবাইল ক্ানপেইেগুনলার কারনণই দকাসিে-১৯ এর িময় 
সিংিা ও সেে্তারনের ঘটোগুনলা কসমউসেটির িেি্রা সরনপাট্ত করনর শুরু করার 
প্রলরিয়াটি িম্ব িনয়সেল। দে িকল ঘটো সরনপাট্ত করা িনয়সেল রার দবসেরিার 
সেল পসরবানরর মানের। দমাবাইল ক্ানপেইোররা মা-বাবানের সেশুনের পসরবানরর 
মানে িরুলক্ষর রাখার ব্াপানর আনরা িনচরে কনরসেল।  এগুনলা প্রসরবন্ধক 
সিনিনবও কাে কনরনে, দেগুনলা িংঘটেকারীনের দেসখনয়নে দে সিংিার ঘটো আর 
অললক্ষর বা লকুাসয়র িাকনব ো। 

৯             মাসেকাল্ান্ড, মািসিংনরা, মানোোল্ান্ড দিন্টাল, মানোোল্ান্ড ইস্ট ও মানোোল্ান্ড ওনয়স্ট।
১০          দকি ওয়াক্ত ার ও দিাোল ওয়াক্ত ারনের কানে দরফার করার েে্ ফস্ট দকি দকয়ার ওয়াক্ত ার/ক্াোরনের ব্বিার কনর।

িিদে োটি �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

দমাবাইল ক্ানপেইনের িময়, েখে পসরেে্তেকারী েনলর কানে একটি িসিংিরা 
বা সেে্তারনের ঘটোর কিা সরনপাট্ত করা িনয়সেল রখে ফস্ট ক্াোরি2  ও কমমীরা 
লেম্াবনুয়র দকি ম্ানেেনমন্ সিনস্টম ব্বিার কনরসেল।ফস্ট দিাোল ওয়াক্ত াররা 
সেশু বা রানের পসরবানরর েে্ এই সিনস্টমটিনর একটি দকইি ফাইল খনুলসেল
এবং দকিটি ৪৮ ঘন্ার মানে ফনলা আনপর েে্ দরকে্ত  করা িনয়সেল। ফনল-আপ 
পসরেে্তেটি কনরসেনলে ফনস্টর একেে দিাোল ওয়াক্ত ার এবং সরসে সবস্তাসরর িানব 
রেন্ত করনরে িয় সেে্তারনের সেকার ব্লক্ত এবং/অিবা পসরবারটির িানি  
ওয়াে-টু-ওয়াে দিেনের মধ্নম দিাোল ওয়াক্ত ার দরফার পািওনয় ব্বিার কনর 
অপরানধর সেকারনের আনরা িিনোসররা এবং/অিবা সবনেষাসয়র সেশু িরুক্ষা 
পসরনষবাগুনলার কানে দরফার কনরসেনলে: দেমে, সচসকৎিার প্রনয়ােে িনল 
িািপারানল, বা আইসে িিনোসররার েে্ পলুলে সিকটম দরেন্ডলল ইউসেনটর 
কানে। সবসিন্ন এেলেওর কানে অে্াে্ ধরনণর িিনোসররার েে্ও দরফানরল করা 
িনয়সেল।দিাোল ওয়াক্ত ারনের োসয়ত্ব সেল একটি দকইনির ফনলা আপ করা এটি 
সেশ্চির করার েে্ দে সিকটিমরা দেে িানলািানব িরুলক্ষর িানক এবং দকিটি দেষ 
িওয়ার আনর পে্তন্ত িিনোসররা পায়।

ফস্ট সেনেনের আলাো কসমউসেটি সরনপাটি্তং ও লফেব্াক ব্বস্া তরসর কনরসেল 
োর মাধ্নম একটি দরলেস্টার বোয় রাখা িয়। সেশুটিনক েখে প্রনয়ােেীয় িকল 
িিনোসররা প্রোে করা িনয়নে রখে ফাইলটি বন্ধ করা িনয়সেল। এটি িনয় িাকনর 
পানর দে িয় অপরাধীনক দগ্ফরার করা িনয়নে, বা সেশুটিনক মােসিক িিনোসররা 
প্রোে করা িনয়নে, বা ফনলা-আপ অেলুঠির িনয়নে। একটি দকি বন্ধ িয় লেম্াবনুয়র 
ে্ােোল দকি ম্ানেেনমন্ সিনস্টনম। সেপাট্তনমন্ অব দিাোল িাসি্ত নি ফাইলটি 
দিনক োয়।

৯

১০

১৬



ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িিদে োটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি

েসেও দকাসিে-১৯ সবসধসেনষনধ েেিমারনমর অেমুসর সেল ো, সকন্তু ফস্ট 
িরকানরর কানে দিনক দমাবাইল ক্ানপেইেগুনলা পসরচালোর েে্ সবনেষ অেমুসর 
দপনয়সেল। এটির কােগুনলানক ‘অপসরহচার্ পসরভেবচা প্রদচািেচারী’ এর অধীনে 
দশ্রণীিুক্ত করা িনয়সেল। িনব্তাচ্চ দকবলমারি ৫০ েে মােষুনক একসরির িওয়ার 
িনুোর প্রোে করা িনয়সেল। অে্নের কানে দপৌঁোনোর েে্, দমাবাইল ট্রাক দিনক 
প্রসরসেসধরা কসমউসেটির িানি কিা বলার েে্ এবং রানের ্ারনরাড়ায় রি্ দপৌঁনে 
সেনর ঘর ও দোকাে পসরেে্তে কনরসেনলে।

দকাসিে-১৯ এর েে্ প্রনয়ােেীয় িকল সেরাপতিা ব্বস্া দমনে চনল, ফস্ট 
িফলিানব িরকানরর সরেটি সবিানরর প্রসরসেসধ এবং গ্ামসিলতিক কসমউসেটি 
ক্াোরনের একসরির কনরসেল। োর ফনল প্ােনেসমক িন্বেও সিংিার সরনপাট্তকৃর 
িকল দকনির দক্ষনরি দ্রুর প্রসরলরিয়া ও ব্বস্া গ্িণ করা িম্ব িনয়সেল।  

প্রিোি

 y দকাসিে-১৯ প্ােনেসমনকর িময়, ৫০টি দমাবাইল ক্ানপেইনের মাধ্নম ফস্ট ও 
পাট্তোররা ৭৫,০০০ মােনুষর কানে দপৌঁনেসেল দেগুনলা ১২ মাি িময়কাল ধনর 
পঁাচটি প্রনেনের েেটি দেলানক কিার কনরসেল।

 y ৮৫টির দবসে সেশু ও ১৫ েনের দবসে োরীনক িিনোসররা প্রোে করা িনয়সেল 
বা উপলস্র আনলাচো দিেনের মাধ্নম িিনোসররার েে্ িংসলিষ্ট অলফনি 
দরফার করা িনয়সেল।

 y ফস্ট ও এর পাট্তোরনের পসরকল্পো িনছে দমাবাইল ক্ানপেইেগুনলা চাল ুরাখা 
দেনিরু এগুনলা গ্ামীণ কসমউসেটিনর এমে অিিায় সেশুনের উপকার কনরনে 
োনের কানে  অে্িায় দপৌঁোনো কঠিে। 

 y কসমউেটির দেরারা ও প্রনেন্র কমমীরা ক্ানপেইেগুনলার ব্াপানর ইসরবাচক 
লফেব্াক প্রোে কনরনেে। ঘনর সেশুনের সবরুনদ্ধ সিংিা সরনপাট্ত ও প্রসরনরাধ 
করার প্রনয়ােেীয়রা িপেনক্ত  কসমউসেটির দেরারা আনরা িোর িনয়সেনলে। 
ফস্ট কসমউসেটিনর সেশু ও োরীনের অসধকরর উতিম পসরনষবা ও িিনোসররা 
প্রোনের সেনক একটি বনড়া ধরনণর পসরবর্ত ে পে্তনবক্ষণ কনরসেল। উোিরণ-
স্রূপ, কসমউসেটির পাসের উৎনি ও দোকানে োরী ও সেশুনের আনর পসরনষবা 
দেওয়া িয় দেে রানের দবসে িময় লাইনে োসড়নয় অনপক্ষা করনর ো িয়। 

 y দেনিরু এখে পাবললক দস্িগুনলা আনরর চাইনর সেরাপে দিনিরু সেশুরা আনরা 
দবসে িরুলক্ষর। প্রায় প্রসরটি দোকানের প্রনবেপনি, সলিসেনক, এবং দেিব দেলায় 
প্রনে্ চলনে দিগুনলার িরকারী অলফিগুনলানর গুরুত্বপণূ্ত বার্ত ািি দপাস্টার 
লারানো িনয়নে। 

 y কসমউসেটিগুনলানর দকাসিে-১৯ স্াস্্ সেনে্তেো দমনে চলার দক্ষনরিও দমাবাইল 
ক্ানপেইেগুনলা েষৃ্টিগ্াি্ পসরবর্ত ে এনেনে। উোিরণস্রূপ, পসরবারগুনলা 
রানের প্রনবেপনি ঘনর তরসর ট্াপ স্াপে কনরনে িানর দধায়ার েে্। মােষুেে 
বাইনর দরনল মাস্ পসরধাে করনে, দেমে কসমসেটির কুয়া দিনক পাসে উঠানোর 
িময়, লাড়সক িংগ্ি করার িময় বা বাোনর োওয়ার িময়। েেিমারম, 
দেমে খাে্ সবররণ বা অনন্তাষ্টিলরিয়ায় মােষুেে িামালেক েরূত্ব বোয় রাখনে 
এবং দরারটির সবস্তার দরানধ অে্াে্ সবসধও সচেনর পারনে। কসমউসেটিগুনলা        
অপ্রনয়ােেীয় চলানফরা ও ভ্রমণ হ্াি কনরনে।

১৭



িিদে োটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y ে্চাভপেইিটির দমচাবচাইল ধরণটি অিি্ সেল। দকাসিে-১৯ সবসধসেনষনধর 
কারনণ গ্ানম মােষুেে চলানফরা করনর পারসেল ো। সকন্তু বার্ত া, রি্ ও 
পসরনষবা বিেকারী ট্রাকটি একটি পাবললক অ্াোউন্সনমন্ সিনস্টম সেনয় এ 
িকল েরূবরমী ও েরু্তম এলাকায় দপৌঁোনর দপনরসেল। গ্ামগুনলানর একটি 
ট্রাক োওয়ার মনরা ব্সররিমী ঘটো মােনুষর মনোনোর আকষ্তণ করনর িক্ষম 
িনয়সেল। এটি রানের উপকানরর েে্ কসমউসেটিনর আরর িংরঠে ও িরকা-
দরর সবিাগুনলার মানে িংনোরটিও রুনল ধনরসেল। 

 y রিগুভলচা দেি সরভপচাট্ েরচা হভয়সেল িচার প্রসিটিভিই ফভলচা আপ েরচা 
হভয়সেল। মােষুেে উপলস্রিানব সরনপাট্ত করনর স্াছেন্্নবাধ ো করনল, 
কসমউসেটি দকি দকয়ার ওয়াক্ত ার/ক্াোররা রি্ িংগ্ি কনর ফস্ট-এর দিাোল 
ওয়াক্ত ারনক োসেনয়সেল। এরপর দিাোল িাসি্ত ি সেপাট্তনমনন্র কমমীরা দকিগু-
দরার দোট সেনয়নেে এবং এক িপ্তানির  মনধ্ দিগুনলার ফনলা আপ কনরনেে। 

 y স্চািীয় �চােচা ব্বহচার েরচা প্রসরটি কসমউসেটিনর সবররণকৃর ফ্ায়ার ও       
প্ামনফ্টগুনলা সেল িিে স্ােীয় িাষায় দলখা। প্রসরটি দেলার ফ্ায়ানর দটাল 
লরে েম্র দেওয়া িনয়সেল।

  

 y িরেচাভরর িচাভে অন্তরঙ্গ পচাট্িচারসশপ। ফস্ট কমমীরা ও িরকার একটি সি-
ম্ানয়াটিক উপানয় কাে কনরসেনলে। ফস্ট প্রসরটি এলাকায় িরকানরর দিাোল 
ওয়ক্ত ারনের অসর প্রনয়ােেীয় িিায়রা প্রোে কনরনে দেখানে রানের ৪,০০০ 
সেশুর েে্ সেনয়ার দেওয়া িয়। দেিকল সেশুনের ঘনর েঁুসকনর আনে বনল 
সচসনির করা িনয়নে রানের একটি সেরাপে স্ানে িসরনয় সেনর িরকার রানের 
ম্ােনেট ও ক্ষমরা ব্বিার কনরনে। এই িিনোসররার ফনল সিংিা এবং/অিবা 
সেে্তারনের সেকার প্রসরটি সেশু রানের প্রাপ্ িিনোসররা দপনয়নে। িরকারী 
কম্তকর্ত ারা খবু খসুে সেল দে ফস্ট রানের িানি িিনোরীরূনপ কাে কনরসেল 
এবং অসর প্রালন্তক ও অিিায় কসমউসেটিগুনলা কানে দপৌঁনেসেল।

স েশুনের কন্ঠ

“ধি্বচাদ ফস্ট আমচাভদর েস মউস িটিভে স শশু িুরষিচার 
ব্চাপচাভর জচািচাভিচার জি ।্ আমচাভদর দেয়চারসগ�চাররচা এখি 
েস মউস িটিভি আমচাভদর স িরচাপত্চার ব্চাপচাভর উভদ্গ প্রদশ্ি 
েভরি। “

মািস িংনরা দিনক একটি স েশু
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অ্োদসোভ সদয়িন ফর �ভ মউভ নটি 
কডিিোপদমন্ট এভ সভ ড [ACD], (িোংিোদেি)

িোংিোদেদির পটিূভম

 y ললঙ্গ তবষম্ ব্াপক এবং ললনঙ্গর ব্াপানর প্রিারর বঁাধাধরা সচন্তািাবো োরী ও 
দমনয়নের স্াধীেরা ও িনুোরনক িীসমর কনর। োরী সেশুরা োরীসরক সেে্তারে 
ও দেৌে সিংিার সেকার িয় কারণ রারা রানের ঘর ও পসরবানর িানলািানব 
িরুলক্ষর েয়।

 y শুধ ুবাইনরর মােষুই েয়, মা-বাবা, পসরবানরর িেি্ এবং কসমউসেটির িেি্নের 
্ারও সেশুনের অসধকার কু্ষন্ন িয়। প্ােনেসমনকর িময়, এসিসে দেিব এলাকায় 
কাে কনর দিখােকার সেশুরা োসেনয়নে দে রারা দেৌে সেে্তারে, পাচার ও 
দোষনণর ব্াপানর রিমবধ্তমােিানব অসেরাপে ও অিিায় দবাধ করনে। 

 y দকাসিে-১৯ ইনরামনধ্ সবে্মাে ঘনরায় সিংিার েঁুসকনক আনরা বসৃদ্ধ কনরনে। 
পসরবারগুনলানর প্রায়ই অসরসরক্ত মােষু একিানি বিবাি কনর এবং স্কু ল বন্ধ 
িনয় োওোর ফনল রারা বািায় সেল। দবসেরিার পরুুষ সেয়সমর মে্পাে কনর। 
এই সবষয়গুনলার ফনল সেশুরা রিমবধ্তমােিানব অিিায় িনয় পনড়নে দেখানে 
সিংিার এবং ঘনর সেশুনের োরীসরক ও মােসিকিানব োলস্ত পাওয়ার িার      
বসৃদ্ধ দপনয়নে।

তেনন্দিন প্োদরভন্টদে ইভিিোি� িোসন (ভপভডইভপ) [পলজটিি ভডভসভলিন 
ইন এিভরদড প্োদরভন্টং]

এসিসে সচসনির কনরনে দে মা-বাবারা রানের সেশুনের িানি দেিানব দমলানমো কনর 
দি ব্াপানর েরুসর সিলতিনর একটি আচরণরর পসরবর্ত ে প্রনয়ােে। এসিসে সিদ্ধান্ত 
সেনয়নে মা-বাবানের িানি কাে কনর িন্তােনের িানি রানের িিুপেক্ত  তরসর করনর 
এবং চলমাে োরীসরক ও অমে্তাোকর োলস্ত প্রসরনরাধ করনর িািাে্ করার দেগুনলা 
সেশুরা তেেশ্ন্ে দিার করনে।  

এই িময় পে্তন্ত, কসমউসেটিনর মা-বাবানের িাধারণ েষৃ্টিিলঙ্গসেল এই দে রারা রানের 
দেনলনমনয়নের িানি দেমে খসুে দরমে আচরণ পারার অসধকার রানের রনয়নে। 
সেশুনের িানি রানের দমলানমো সেল োলস্তমলূক ও সবসধসেনষধ আনরাপমলূক, 
সবনেষর রানের োিে করার দবলায়। 

এটিনক ঠিক করনর, পসরবানরর রঠনে একটি পসরবর্ত ে প্রনয়ােে সেল দেটি          
মা-বাবানের িানি সেশুনের িপেক্ত নক িিে করনব এবং মা-বাবা সেনেনের ব্াপানর 
সচন্তা করার মাধ্নম একটি িসু্ িপেক্ত  রঠনের সেনক সেনয় োনব।সেশুনের িঠিক 
িানব বনড়া করা ও দেখানোো করার ব্াপানর মা-বাবানের োোনো ও িিনোসররা 
করার প্রনয়ােে সেল: এর মানে সেল সেশুনের অসধকার িপেনক্ত  রানের জ্াে 
বসৃদ্ধনর িিনোসররা করা।

প্ানরসন্ং এর দক্ষনরি ইসরবাচক োিনের মাধ্নম      
সেশুনের উপর সিংিা হ্াি 
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ইসরবাচক োিে িনছে প্ানরসন্ং এর একটি পদ্ধসর ো সেশুনের দেখায় ও রানের 
আচরনণর ব্াপানর সেকসেনে্তেে প্রোে কনর, একই িানি িসু্্ সবকানের রানের 
অসধকার, সিংিা িনর িরুক্ষা এবং রানের সেক্ষায় অংেগ্িনণর অসধকারনক িম্াে 
োোয়। সেশুনের লালে পালনের েীঘ্তনময়াসে লনক্ষ্র ব্াপানর জ্াে, সেশুরা কীিানব 
সচন্তা কনর ও অেিুব কনর এবং িমি্া িমাধাে ইর্াসে সবষনয় এটি মা-বাবার 
জ্ােনক বসধ্তর কনর। মা-বাবানের েে্, এটি রানের ও িন্তােনের মানে িামালেক ও 
আনবরীয় িংনোর িষৃ্টি কনর।

িিদে োটি �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি 

মূল্চায়ি ও প্রস্তুসি
প্ােনেসমনকর িময় সিংিার বসৃদ্ধর পসরমাণ বেুনর পারার েে্ এবং দকাে দকাে 
পসরবার প্রিাসবর িনয়সেল রা খুঁনে দপনর, এসিসে কসমউসেটিনর একটি িংলক্ষপ্ত 
েসরপ চালায়। েসেও দকাসিে-১৯ সবসধসেনষনধর কারনণ কমমীরা মাঠ পসরেে্তনে দেনর 
পানরসে, এসিসে সেশু অসধকার দফারাম ও েবু দফারাম উিনয়র দেরানের িানি কাে 
কনরসেল োরা কসমউসেটিনর িপুসরসচর ব্লক্তর্। এসিসে এর কাে্তপসরসধর এলাকার 
কসমউসেটির িম্নুখ কাে করা কমমীরা উিয় দফারানমর গ্রুনপর দেরানের িানি কানে 
দিনক দোরানোর রক্ষা কনরসেল োরা সিংিার ঘটোগুনলা সচসনির করনর দপনরসেল।
েসরনপর ফলাফলগুনলা এসিসেনক সিংিা বসৃদ্ধর ব্াপানর রি্ প্রোে কনরসেল এবং 
পসরবারগুনলানক সচসনির করনর িািাে্ কনরসেল োনের িানি রানের কাে করা 
প্রনয়ােে সেল। 

েখে সবসধসেনষধ কমনর শুরু কনরসেল, কমমীরা মা-বাবা ও সেশুনের িানি         
ওয়াে-অে-ওয়াে সমটিং আনয়ােে করনর িক্ষম িনয়সেল পসরবানরর মানে সিংিার 
পসরলস্সরগুনলা বেুনর। এরপর এসিসে রানের কমমীনের প্ানরসন্ং এর একটি পদ্ধসর 
সিনিনব ইসরবাচক োিনের ব্াপানর প্রসেলক্ষর কনরসেল। িানলা প্ানরসন্নের সবসিন্ন 
অংে কী রা দেখানো িনয়সেল, োর মানে সেল সেশুনের স্র্রি চাসিো ও দমোে 
িপেনক্ত  িংনবেেেীল িওয়া। এসিসে এর কমমীনের দকাসিে-১৯ িরুক্ষা পেনক্ষপগুনলা 
িপেনক্ত ও প্রসেক্ষণ প্রোে করা িনয়সেল, দেে রারা সেরাপে িানব সেরাপতিা সবষয়ক 
পেনক্ষপগুনলা দমনে চলার মাধ্নম কসমউসেটিনর সেশু ও রানের পসরবারগুনলানক 
সেরাপেিানব িিনোসররা করনর পানর - এগুনলার মানে সেল িার দধায়া, সেরাপে 
েরূতি বোয় রাখা এবং িব্ত িময় মাস্ পসরধাে করার মনরা সবসধগুনলা। 

মচা-বচাবচাভদর প্চাভরসটেভে ইসিবচাচে শচািভির ব্চাপচাভর প্রসশষিণ

এসিসে কমমীরা মা-বাবানের সেনয় গ্রুপ তরসর কনরসেল, মা-বাবা উিয়নক সেনয় একটি 
সমশ্র গ্রুপ এবং একইিানি মা ও বাবানের আলাো গ্রুপ, দেখানে প্রসর গ্রুনপ ১৫-২০ 
েে িেি্ সেল। দকবলমারি দিই িকল মা-বাবা োনের িন্তানেরা ঘনর সেে্তারনের 
সেকার িনয়নে বনল সচসনির িনয়নে রানের এই গ্রুপগুনলার েে্ বাোই করা 
িনয়সেল।

মা-বাবানের প্রসরটি গ্রুপ আট িপ্তািব্াপী আটটি অসধনবেনে অংেগ্িণ কনরসেল।
অসধনবেেগুনলানর েীঘ্ত-দময়াসে সেশু লালে পালনের লক্ষ্, উষ্রা ও রঠে প্রোে, 
সেশুরা কীিানব সচন্তা কনর, অেিুব কনর এবং িমি্া িমাধাে কনর রা বেুনর পারা 
ইর্াসে সবষয় সেনয় আনলাচো করা িনয়সেল। দেিব মলূ সবষয়গুনলা সেনয় আনলাচো 
করা িনয়সেল দিগুনলার মানে সেল সেশুনের অসধকার, সেশু িরুক্ষা, প্রেেে ও দেৌে 
অসধকার এবং সেশুনের সেক্ষার গুরুত্ব। সেশুনের চাসিো িপেনক্ত  িংনবেেেীল িওয়া 
এবং রানের প্ানরসন্ং এর দক্ষনরি একটি সেশু-দকশ্্রিক পদ্ধসর গ্িণ করা গুরুত্ব 
মা-বাবানের োোনো িনয়সেল। সেশুনের প্রসরসেয়র মারধর ও ধমক দেওয়া িপেনক্ত  
রানের িংনবেেেীল করা িনয়সেল, দেগুনলার ফনল সেশুনের মনে িনয় দে রানের 
িম্াে করা িয় ো োর ফনল রানের আত্মিম্ােনবাধ িঠিকিানব রনড় ওনঠ ো।
এসিসে দফাকাি কনরসেল ইসরবাচক োিনের মাধ্নম সেশু ও রানের মা-বাবানের 
মানে ইসরবাচক িপেক্ত  তরসরর মাধ্নম প্ানরসন্নের উন্নসর ঘটানর। 
অসধনবেেগুনলানর মনোনোর দেওয়া িনয়সেল সেশুনের লালে-পালনে 
বাবানের িূসমকা িপেনক্ত  রানের ধারণা পসরবর্ত নে, এই ধারণা দিনক িনর আিনর 
দে িন্তাে বনড়া করা দকবলমারি মানয়নের োসয়ত্ব।দে দকানো সবনেষ লস্ম বা দপ্রাগ্াম 
ো কসমউসেটির উপকানর আিনব দি ব্াপানর িরকানরর কাে দিনক িিনোসররা 
কীিানব চাইনর িয় দি ব্াপানর একটি অসধনবেে অেলুঠির িনয়সেল।

দে মা-বাবারা প্রসেক্ষণ গ্িণ কনরসেনলে রানের িানি ফনলা আপ করা িনয়সেল 
রানের প্রসেক্ষনণর ইসরবাচক প্রিাবগুনলা সচসনির করনর; রানের িন্তােনের িানিও 
আনলাচো করা িনয়সেল দে িস্তনক্ষপটি রানের েীবনে দকমে পসরবর্ত ে এনেসেল। 
পনুরা প্রলরিয়াটি িংনবেেেীলিানব পসরচালো করা িনয়সেল সেশুনের িানি 
দিৌিাে্ত ্পণূ্ত িপেক্ত  িষৃ্টি করার মাধ্নম।প্রসরটি অসধনবেে প্রসেলক্ষর এসিসে কমমীনের 
মাধ্নম পসরচাললর িনয়সেল।
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প্রসশষিভণর েচার্েচাসরিচা মূল্চায়ি

অসধনবেেগুনলা শুরু িওয়ার আনর একটি লপ্র-দটস্ট করা িনয়সেল। মা-বাবানের 
লেনজ্ি করা িনয়সেল সেশুনের িানি ঘনর দকমে আচরণ করা িয়, রারা িসবষ্নর 
রানের িন্তােনের দকমে দেনখে এবং মা-বাবার িানি সেশুর িপেনক্ত র ব্াপানর রারা 
কী িানবে।

সপসেইসপ প্রসেক্ষনণর পর পসরবর্ত েগুনলা সচসনির করনর িব্তনেষ প্রসেক্ষনণর সেে 
একটি দপাস্ট-দটস্ট িপেন্ন করা িনয়সেল। সেশুরা দবাধ করনে সক ো দে রারা 
একটি সেরাপে পাসরবাসরক পসরনবনে বাি করনে দেখানে পসরবানরর পারস্সরক 
িপেক্ত গুনলার উন্নসর িনয়নে রা মলূ্ায়ে করনর সরে িপ্তাি পর আনরা একটি   
ফনলা-আপ করা িনয়সেল মা-বাবা ও রানের িন্তােনের িানি।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি

েখে দকাসিে-১৯ সবসধসেনষধ উচ্চ সেল, চে্তাটির শুরুনর েসরপ প্রশ্নমালাগুনলা 
দমাবাইল দফানের মাধ্নম িপেন্ন করা িনয়সেল। অসধনবেেগুনলা দোনটা দোনট গ্রুনপ 
অেলুঠির িনয়সেল দেখানে দকবল চার দিনক পঁাচেে সেশু সেল দেে িামালেক েরূত্ব 
বোয় রাখা োয়। প্রসেক্ষকরা েিােি দকাসিে-১৯ আচরণ দমনে চনলসেনলে এবং 
দেিব মা-বাবারা অসধনবেনে এনিসেনলে রানের সেনে্তেো দমনে চলনর উৎিাসির 
করা িনয়সেল দেে রারা সেনেনের ও সেনেনের পসরবারনক িরুলক্ষর করনর পানরে।
সিংিার ঘটো ও সেশুনের অসধকার লংঘনের ঘটো সরনপাট্ত করার েে্ মা-বাবানের 
দিলপলাইে েম্র দেওয়া িনয়সেল।

প্রিোি

 y সরসরে েে মা-বাবা সপসেইসপ অসধনবেেগুনলানর অংেগ্িণ কনরসেনলে।

 y দেিব সেশুনের মা-বাবারা প্রসেক্ষনণ অংেগ্িণ কনরসেনলে রারা বনলসেল দে 
রানের মা-বাবার মনোিাব পসরবসর্ত র িনয়নে, মা-বাবা এখে রানের অসধকার, 
দমৌললক চাসিো, এবং সেক্ষা সেশ্চির কনরে। রারা তেেশ্ন্ে সিংিার ঘটোরও 
পসরবর্ত নের কিা োোে, ো আনর খবু ঘেঘে িনরা।

 y ফনলা-আনপর িময় মা-বাবারা একমর িনয়সেনলে দে প্রসেক্ষনণর আনর রারা 
প্রায়ই রারাসন্বর িনয় দেনরে। অসধনবেেগুনলার ফনল ৪০ দিনক ৬০ েরাংে    
মা-বাবা রানের িন্তােনের প্রসর আচরনণর পসরবর্ত ে িওয়ার কিা োসেনয়নেে।   

 y সেয়সমর পে্তনবক্ষনণর মাধ্নম এসিসে মা-বাবা ও িন্তােনের িানি দোরানোর 
দরনখনে, োর মানে অন্তিু্ত ক্ত সেল মা-বাবা কীিানব ঘনর ইসরবাচক োিে পদ্ধসর 
ব্বিার করনেে রার মলূ্ায়ে করা।
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িিদে োটি ক�ন �োযদে�র ভেি

অসধনবেেগুনলা মা-বাবানের সেম্নললসখর সবষয়গুনলা বেুনর িািাে্ কনরসেল:

 y প্ানরসন্ং এবং সেশুনের লালে-পালনের লক্ষ্গুনলা সচসনির করা ও অেিুরণ 
করার গুরুত্ব। 

 y সেশুনের আচরণ রানের আনবর ও চাসিোগুনলা প্রকাে করার একটি মাধ্ম।

 y সেশুনের আত্ম-েঙৃ্খলা ও রানের েীবেব্াপী েক্ষরাগুনলা সবকানের ব্াপানর 
েীঘ্ত-দময়াসে িমাধােগুনলার সিলতি িনছে অসিংিা, িমনবেো, আত্ম-িম্াে, 
মােবাসধকার এবং অে্নের প্রসর িম্ানের মনরা ইসরবাচক োিনের দকৌেল।

কস মউস েটির কন্ঠ

“সপস ডইসপ প্রস শষিণ দেভে আস ম অভিে অজচািচা স বেয় 
িপেভে্ স শভখস ে দরগুভলচা আমচাভদর িন্তচািভদর বভ�চা হওয়চার 
ব্চাপচাভর উপেচারী। সপস ডইসপ প্রস শষিভণর আভগ আমরচা 
েখভিচাই �চাস বস ি দর মচা-বচাবচাভে িচাভদর িন্তচািভদর রেচারে�চাভব 
দদখচাভশচািচা েরচার জি্ দেচাভিচা স েেু স শখভি হভব। আস ম 
দ�ভবস েলচাম স শশুভদর দদখচাভশচািচার দষিভরে মচাভয়র �ূস মেচা খুবই 
গুরুত্বপূণ্। স েন্তু প্রস শষিভণ আস ম জচািভি পচাস র দর এেটি স শশুর 
মঙ্গভলর ব্চাপচাভর বচাবচার �ূস মেচাও িমচাি�চাভব গুরুত্বপূণ্।“ 

বাবা, ৩০ বের বয়ি
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ইসরবাচক োিেনক উৎিাসির করা এবং        
োরীসরক োলস্ত প্রসরনরাধ করা

ে্ ভিিদরেন অ্োভসদটন্স কপ্রোগ্োম (�্োপ), 
িোইদিভরয়ো

িোইদিভরয়োর পটিূভম

 y লাইনবসরয়ানর স্কু ল বা ঘনর আইেররিানব োরীসরক োলস্ত সেসষদ্ধ েয়। েসেও 
িরকার স্কু লগুনলানক কনঠার িরক্ত রা প্রোে কনর দে োরীসরক োলস্ত বা অে্ দে 
দকানো োলস্ত ো োরীসরক বা মােসিক ক্ষসর িাধাে কনর দিগুনলার অেমুসর দেই, 
সকন্তু এই িরক্ত রাগুনলা িবিময় দমনে চলা িয় ো।

 y দকাসিে-১৯ এর িময় োরী ও সেশুনের প্রসর দেৌে দোষণ ও সেে্তারনের ঘটো 
খবু দ্রুর বসৃদ্ধ দপনয়নে, দেখানে সেয়সমরিানব দেৌে সেে্তারনের, সবনেষর ধষ্তনণর 
ঘটোর সরনপাট্ত পাওয়া দরনে।

 y লকোউনের পর স্কু ল েখে আবার খনুলনে, সকেু সকেু মা-বাবার িামি্ত্ সেল ো 
রানের িন্তােনের আবার স্কু নল পাঠানোর।

 y সেশুরা োসেনয়নে দে রারা ঘনর অসেরাপে দবাধ কনর দেনিরু প্ােনেসমনকর 
িময় সিংিা বসৃদ্ধ দপনয়সেল, োর িানি িানি তকনোনর রি্ত বরী িওয়ার ঘটোও 
বসৃদ্ধ দপনয়সেল।

িযদেো: ইভিিোি� িোসনদ� উৎসোভিি �রো এিং িোরবীভর�                                       
িোলস্ প্রভিদরোধ �রো 

োরীসরক োলস্ত বন্ধ করনর, ক্াপ সকেসেপ দকয়ানরর উপনর একটি দস্াসপং স্টাসে 
পসরচালো কনরসেল।এর দিনক প্রসরলঠির িনয়সেল দে োরীসরক োলস্তর ফনল সেশুরা 
োরীসরক ও মােসিক স্াস্্ উিয় ধরনণর িমি্ানরই দিানর। স্টাসেটিনর দেখা োয় 
দে এমে একটি দপ্রাগ্াম সেোইে করার প্রনয়ােে সেল ো সকেসেপ দকয়ারসরিার 
িি মা-বাবানের িবচচাইভি েচার্ের ইসিবচাচে শচািভির ব্াপানর  সশষিচা প্রদচাি 
করনব দেে িন্তােনের আচরণনক সেনে্তেো প্রোে করা োয়। এর িানি, স্কু ল ও 
কসমউসেটিনর োরীসরক োলস্ত সেসষদ্ধ করনর সেশু িরুক্ষা িংরঠেগুনলা রানের 
অ্ােনিানকসির মারিা বসৃদ্ধ করার প্রনয়ােে সেল।

িিদে োগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

ধচাপ ১- দবিলচাইি জসরপ
সেশুনের উপর োরীসরক োলস্তর প্রিাব সেে্তয় করনর প্ােনেসমনকর আনর একটি 
দবিলাইে েসরপ পসরচালো করা িনয়সেল। সেশু িরুক্ষার ব্াপানর এর অসিজ্রার 
উপর সিলতি কনর এবং অংেগ্িণমলূক দস্াসপং স্টাসে টুল ব্বিার কনর, ক্াপ 
দকায়াললনটটিি দমিেললে ব্বিার কনরসেল স্কু ল ও ঘনর সেশুনের উপর োরীসরক 
োলস্তর সবষয়টি বেুনর। সেক্ষা ম্রিণালনয়র িানি প্রস্তুসরমলূক িিা আনয়ােে করা 
িনয়সেল োরা স্কু লগুনলার একটি রাললকা প্রোে কনরসেল।এরপর ক্াপ র ্োেেম 
ি্াপেললং ব্বিার কনরসেল স্কু ল বাোই করার েে্।
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সেক্ষা ম্রিণালনয়র িানি একনোনর কাে কনর, ক্াপ দস্াসপং স্টাসের েে্ 
প্রশ্নমালা প্রস্তুর কনরসেল এবং উতিরোরানের িানি ওয়াে-অে-ওয়াে িাক্ষাৎকার 
পসরচালো কনরসেল। উতিরোরারা সেনলে অধ্ক্ষ, সেক্ষক, মা-বাবা, অসিিাবক, 
োরি-োরিী, এবং স্কু নলর বাইনর িাকা সেশুরা। ১৬ টি প্রাইনিট ও েটুি িরকারী 
স্কু ল দিনক উতিরোরানের র ্োেেমিানব বাোই করা িনয়সেল।২০০ এর দবসে 
অংেগ্িণকারীনের িাক্ষাৎকার গ্িণ করা িনয়সেল োর মানে সেল স্কু নল িাকা 
সেশুরা, স্কু নলর বাইনর িাকা সেশুরা, অধ্ক্ষ, সেক্ষক ও মা-বাবা/অসিিাবক।

ধচাপ ২ - দস্টেভহচাল্চারভদর ি�চা

দস্টকনিাল্ডার অংেগ্িণ িিা অেলুঠির িনয়সেল েসরনপর ফলাফলগুনলা োোনর।
অংেগ্িণকারীনের মানে সেল সেক্ষা ম্রিণালয়, স্কু নলর অধ্ক্ষ, অে্াে্ িংরঠনের 
প্রসরসেসধরা, মা-বাবা ও অসিিাবক, এবং ক্াপ এর প্রসরসেসধরা। রারা স্কু ল ও 
কসমউসেটিনর োরীসরক োলস্তর পসরবনর্ত  ইসরবাচক োিনের ব্াপনর আনলাচো 
কনরে, োর ফনল স্কু নলর প্রোিে ক্াপনক রানের স্কু নল অ্ােনিানকসি ক্ানপেইে 
করনর রালে িয়। 

দস্টকনিাল্ডাররা োরীসরক োলস্তর সবকল্প সিনিনব ইসরবাচক োিেনক দপ্রানমাট করার 
ধারণানর স্ারর োসেনয়সেনলে। রারা সেনম্নাক্ত সবষয়গুনলানর একমর িনয়সেনলে:

 y প্রনে্টির িানি িপেণূ্তরূনপ িিনোসররা ও িিায়রা করনর।

 y স্কু ল ও কসমউসেটিগুনলানর োরীসরক োলস্তর সবকল্প সিনিনব ইসরবাচক োিনে 
ব্বিার করার প্রচার করনর িিনোরী িনর।

 y োরীসরক োলস্তর ব্াপানর িরকানরর েীসর দেে দমনে চলা িয় রা সেশ্চির করনর 
িংসলিষ্ট করৃ্ত পনক্ষর িানি কাে করনর।  

ধচাপ ৩ - অ্চাডভ�চাভেসি ে্চাভপেইি ও িংভবদিশীলিচা

স্কু ল ও কসমউসেটিগুনলানর োরীসরক োলস্তর সবকল্প সিনিনব ইসরবাচক োিে ব্বিার 
করনর অ্ােনিানকসি ক্ানপেইে পসরচালো করা িনয়সেল।
সবসিন্ন দকৌেল ব্বিার করা িনয়সেল।
 
 y রি্, সেক্ষ ও দোরানোনরর (আইইসি) উপকরণ প্রস্তুর করা িনয়সেল।          

ইসরবাচক োিেনক উৎিাসির কনর বার্ত া িংবললর ফ্াইয়ারি মাঠ কমমীরা 
সবররণ কনরসেনলে এবং স্কু ল ও সবশ্ল্ডংগুনলানর লারানো িনয়সেল। 

 y মাঠ কমমীরা স্কু ল করৃ্ত পক্ষ, োরিোরিী, মা-বাবা ও অসিিাবক, স্কু নলর বাইনর িাকা 
সেশুনের িানি েসড়র িনয়সেলে রানেরনক এই প্রনে্টির গুরুত্ব ব্াখ্া করনর।

জসরভপর ফলচাফল

 y সেশুরা ঘর ও বািা উিয় োয়রানরই োরীসরক োলস্তর সেকার িয়।

 y ১০০% সেশুরা বনলনে দে রা োরীসরক োলস্তনক িয় পায়।

 y ৯০% প্রাপ্তবয়স্ উতিরোরা স্ীকার কনরনেে দে োরীসরক োলস্ত একটি 
সেশুনক োিে করার কাে্তকর পদ্ধসর েয়।

 y ৮০% প্রাপ্তবয়স্ উতিরোরা স্ীকার কনরনেে দে োরীসরক োলস্ত িানলা 
চসররি রঠনের সেনক পসরচাললর কনর ো। 

 y োরীসরক োলস্তর দেসরবাচক োরীসরক, আনবরীয় ও মােসিক প্রিাব 
রনয়নে।

 y োরীসরক োলস্তর প্রিাগুনলার মানে রনয়নে ব্ািা, েরীনর দফাস্া, িয়, 
পড়ানোোয় খারাপ করা, সেরুৎিাি, আত্ম-িম্ােনবানধর ঘাটসর, একাসকত্ব, 
সবসেন্নরা এবং স্কু ল দিনক েনর োওয়া।

 y ৭৫% প্রাপ্তবয়স্ উতিরোরা বনলসেনলে দে রারা সেশুনের োিে করার 
েে্ োরীসরক োলস্ত সেসষদ্ধ করনর আইে করানক িমি্তে কনরে।

 y ১০০% স্কু নল লাঠি ব্বিার করা িয়।
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 y ক্াপ ইসরবাচক োিনের ব্াপানর একটি লেনঙ্গল প্রস্তুর কনরসেনলে দেগুনলা 
েটুি দরসেনয়া দস্টেনে প্রচাসরর িনয়সেল। ক্ানপর সেব্তািী পসরচালক এবং   
েইুেে মাঠ কমমী দরসেনয়া টক দোনর অংেগ্িণ কনরসেনলে োরীসরক োলস্তর 
সবকল্প সিনিনব ইসরবাচক োিনের গুরুত্ব ব্াখ্া করনর। দশ্রারানের প্রশ্ন করার 
িনুোর সেল।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি 

প্রািসমক পে্তানয়, দে সেরাপতিা পেনক্ষপগুনলার প্রনয়ােে সেল, রার কারনণ 
দপ্রাগ্ামটি সবরর রাখা িনয়সেল। স্াস্্ ম্রিণালনয়র িপুাসরে দমারানবক দকাসিে-১৯ 
সবসধ দমনে িকল কম্তকান্ড পসরচালো করা িনয়সেল। পরবরমী পে্তানয়, িবকয়টি 
কম্তকান্ড অল্প িংক্ষক অংেগ্িণকারীনের সেনয় পসরচালো করা িনয়সেল।

 প্রিোি

 y ক্ানপেইে বাস্তবায়নের েয় মানিরও পনর, পসরবারগুনলানর সেশুনের প্রসর 
সিংিা হ্াি পসরললক্ষর িনয়সেল।

 y আটটি স্কু ল দিনক োরি-োরিীরা এবং কসমউসেটির ৫৫টি পসরবানরর সেশুরা 
োসেনয়সেল ঘনর সিংিার পসরমাণ হ্াি দপনয়সেল বা দকানো ঘটো ঘনটসে। 
প্রনেন্র পনূব্ত দবসেরিার পসরবারগুনলা সবশ্বাি করর দে সেশুনের োিে করার 
েে্ োরীসরক োলস্ত িনছে িবচাইনর উতিম।

 y েসেও পসরবারগুনলানর আচরণরর পসরবর্ত ে প্রসরঠিা করনর িমনয়র প্রনয়ােে 
িনয়সেল, সকন্তু পাসরবাসরক পসরনবনে সেশুনের উপর সিংিা ও সেে্তারে হ্ানির 
প্রমাণ পাওয়া সরনয়সেল।

 

িযদেোটি ক�ন �োযদে�র ভেি

দস্টেভহচাল্চারভদর অংশগ্রহণ

 y ক্াপ কমমীরা প্রসরটি কসমউসেটিনর স্ােীয় করৃ্ত পনক্ষর িানি েসড়র িনয়সেল। 
এটি গুরুত্বপণূ্ত সেল প্রিমর প্রনে্টির গুরুত্ব ব্াখ্া করনর এবং দেরানের পণূ্ত 
িমি্তে ও িিনোসররা দপনর, ও স্রীয়র, কসমউসেটিনক েসড়র করনর এবং 
রানের কী করা প্রনয়ােে রা পসরষ্ারিানব দবাোনর।

 y িকল দস্টকনিাল্ডার, োর মানে রনয়নে সেক্ষা ম্রিণালয়, োরীয় আইেিিা, 
সবে্ালয়, মা-বাবা, রীে্তা ও মিলেে, অ্ােনিানকসি ক্ানপেইনের শুরু দিনকই 
পনুরাপসুর েসড়র সেল।

 y এরপর দিনক করৃ্ত পক্ষ স্কু নল োরীসরক োলস্তর সবরুনদ্ধ িরকারী েীসর দমনে 
চলনর শুরু কনরসেল।

 y সেক্ষক, মা-বাবা ও সেশুনের মানে আচরণরর পসরবর্ত ে দেখা দরনে। িবচাইনর 
গুরুত্বপণূ্ত, সেশুরা খসুে দে োরীসরক োলস্ত ধীনর ধীনর হ্াি পানছে।
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খাে্ সেরাপতিার েে্ ঘনর বারাে ও পাসরবাসরক সিংিা প্রসরনরাধ 
করনর পসরবানরর িপেক্ত গুনলানক েলক্তোলী করা

এফআইএসভড [FISD]ফোউদন্ডিন ফর ইদনো-
কিটিি কসোিোি কডিিোপদমন্ট (শ্বীিং�ো)
শ্বীিং�োর পটিূভম

 y প্ােনেসমনকর আনর, এফআইএিসে দেৌে ও ললঙ্গ-সিলতিক সিংিা দরাধ করনর, 
দেন্ডার দস্টসরনয়াটাইপনক চ্ানলঞ্জ করনর এবং সিংিার সরনপাট্তকৃর দকিগুনলার 
ব্াপানর প্রসরলরিয়া োোনর পদ্ধসর স্াপে করনর িািাে্ করনর কাে করসেল। 
লকোউে এিব কম্তকান্ডনক বন্ধ কনর সেনয়সেল।

 y লকোউনের িময় োরী ও সেশুনের উপর সিংিা বসৃদ্ধ দপনয়সেল। প্রিম দেউনয়র 
িময় সেশুনের উপর েেৃংিরা ৪০ েরাংে বসৃদ্ধ দপনয়সেল।1

 y িবাই ঘনর িাকার ফনল োরীরা ঘনরর কানের বসৃদ্ধর ফনল অর্াসধক চানপ সেল। 
িামালেক মনোিাব িনছে ঘনরর িব কানের োসয়ত্ব োরীনের।

 y োরী ও সেশুরা পাসরবাসরক সিংিা বা সেে্তারনের িংঘটকনের িানি একই ঘনর 
সেল। দেৌে, আনবরীয় ও োরীসরক সিংিার বহু ঘটো ঘনটসেল। োরীসরক োলস্ত 
সেল একটি গ্িণনোর্ সবষয়।

 y প্ােনেসমনকর িময় দোরপবূ্তক সবনয় ও কম বয়নি সবনয় একটি প্রচলে িনয় 

১১            https://www.unicef.org/srilanka/press-releases/unicef-and-ncpa-gravely-concerned-increase-proportion-child-cruelty-cases-reported

সরনয়সেল, বহু দমনয়রা ঘর দেনড় চনল সরনয়সেল কারণ রারা অল্প বয়নি সবনয় 
করনর সেরাপে দবাধ কনরসে।

 y খাে্ সেরাপতিা একটি বনড়া চ্ানলঞ্জ সেল এবং অ্ালনকািনলর অপব্বিার বসৃদ্ধ 
দপনয়সেল। চাকসর িারানোর ফনল েসরদ্র েেনরাঠিঠী আনরা েসরদ্র িনয় সরনয়সেল।

িিদে ো: িোভিদি িোগোদনর কপ্রোগ্োম

প্ােনেসমনকর িময় খাে্ সেরাপতিা বসৃদ্ধ দপনয়সেল।অিিায় গ্রুপ োনের েীসবকা 
লকোউনের কারনণ উধাও িনয় সরনয়সেল এবং োনের িীসমর অসেয়সমর আয় সেল 
রারা সবনেষিানব প্রিাসবর িনয়সেল।িরকার খবু দ্রুর পেনক্ষপ গ্িণ কনরসেল এবং 
চাষাবানের উপর দিৌিার্ ে্ােোল দপ্রাগ্াম শুরু কনরসেল এক সমললয়ে বাসড়নর 
বারােনক িিনোসররা করনর। োকিবলের বীনের প্ানকট ও কাসররসর উপনেে 
প্রোে করা িনয়সেল।

 

১১
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এফআইএিসে-দক কসমউসেটি প্াটফম্ত দিনক লেনজ্ি করা িনয়সেল রানের 
কসমউসেটিনর বাসড়নর বারানের প্রনে্ স্াপে করনর োনের িানি রারা ইনরামনধ্ 
কাে করসেল। দকাসিে-১৯ এর পনূব্ত, এফআইএিসে ইনরামনধ্ কসমউসেটি পে্তানয় 
দেৌে ও ললঙ্গ সিলতিক সিংিার মলূ কারণগুনলানক িমাধাে করনর, পসরবারগুনলানর 
দেন্ডার দস্টসরনয়াটাইপ ও ললঙ্গ প্রিাগুনলানক প্রশ্ন করনর এবং োরীনের দিগুনলা 
চ্ানলঞ্জ করনর আত্মসবশ্বািী িনর কাে করসেল। এফআইএিসে োরী, পরুুষ ও 
সেশুনেরও রানের দেরৃনত্বর েক্ষরা উন্নসর করনর দে উপকরণ ও জ্াে প্রনয়ােে 
দিগুনলার ব্াপানর িািাে্ করসেল। এফআইএিসে এটিনক রানের ‘ি্াপী ফ্াসমলল 
দপ্রাগ্ানম‘ বাসড়নর বারাে অন্তিু্ত ক্ত করার একটি িবুণ্ত িনুোর সিনিনব দেনখনে। এই 
দপ্রাগ্মাটিনর রারা ললঙ্গ-সিলতিক সিংিা সেনয় কাে কনর। 

বাসড়নর বারাে দকাসিে-১৯ সবসধসেনষনধর কারনণ এফআইএিসে কমমী ও দে 
কসমউসেটিগুনলানক রারা পসরনষবা প্রোে কনর রানের মানে োরীসরক েরূত্ব কসমনয় 
আেনর িিনোসররা কনরনে এবং পারস্সরক িিনোসররার সিলতিনর একটি রঠেমলূ 
ও েলক্তোলী িমবায় প্রসরঠিার প্রনণােো প্রোে কনরসেল।   

িযদেোগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

এফআইএিসে বীে সবররণ কনরসেল এবং দরাপনণর ব্াপানর কাসররসর জ্াে প্রোে 
কনরসেল এবং ওনমে‘ি কানলকটিনির িানি একটি আনলাচোর আনয়ােে কনরসেল 
দে কীিানব পসরবানরর িকল িেি্রা বাসড়নর বারানের িানি েসড়র িওয়া উসচর।

স্কু ল বন্ধ িনয় োওয়ার ফনল সেশুরা বািায় সেল এবং বাসড়নর বারানের িানি েসড়র 
িনয়সেল। এটি আো করা িনয়সেল দে একিানি একটি কানে অংেগ্িণ করনল 
রারা ইসরবাচকিানব একটি কানে েসড়র িাকনব এবং রানের মনে িনব দে রারা 
ঘনরর খাে্ সেরাপতিার গুরুত্বপণূ্ত অবোেকারী। রানের েলক্তনক ঘনরর একটি দেৌি 
প্রনচষ্টায় ধাসবর করা রানের আত্ম-িম্াে সবনেষিানব বসৃদ্ধনর িিায়রা কনরনে।
রার উপর, েকে সেশুরা দেনখনে দে রানের মা-বাবা কনঠার পসরশ্রম করনে রানের 
ললঙ্গ োই দিাক ো দকে, রখে রারা বেুনর দপনরসেল দে এই কােটি গুরুত্বপণূ্ত। 

এফআইএিসে পসরবানরর িকল িেি্নের উৎিাসির কনরসেল সেনের দবলায় এমে 
একটি িময় দবর করনর েখে িবাই একিানি বাসড়র বারানে কাে করনর পানর। 
এটি গুরুত্বপণূ্তসেল: এটি িকলনক একেে িলরিয় অংেগ্িণকারীনর পসরণর কনর, 
োরা একটি েল সিনিনব কাে করনর গুরুত্বপণূ্ত িূসমকা পালে কনর। এটি পসরবানর 
আনর দিনক সবে্মাে দেন্ডার দস্টসরনয়াটাইপনক েরূ করনর দকৌেল সিনিনব প্রমাসণর 
িনয়নে, দেখানে িবাই একটি িশ্ম্ললর লনক্ষ্ কাে কনরনে। বারানে িকনল একনরি 
কাে করার েে্ একটি িময় তরসর করনর, পসরবাগুনলা বেুনর দপনরসেল দে িকনল 
- স্ামী, পরুি, কে্া ও স্তীনের ঘনরর অে্ িকল কােও একিানি করার প্রনয়ােে 
সেল, দেমে রান্না করা, পসরষ্ার করা ও কাপড় দধায়া। 

বাসড়র বারানের দপ্রাগ্মাটি এখনো চলমাে রনয়নে এবং এফআইএিসে 
কসমউসেটিগুনলানক উৎিাসির করনব রা চাললনয় দেনর কারণ পসরবানরর 
িপেক্ত গুনলানক েলক্তোলী করনর এটি কাে্তকর।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি 

িরকানরর দকাসিে-১৯ সেনে্তেো দমনে চলনর, দবসেরিার পসরনষবাগুনলা সেলেটালল 
দিায়াটিঅ্াপ কললং ও দফাে কেফানরশ্ন্সনের মাধ্নম করা িনয়সেল শুরুর সেনক 
কনঠার লকোউনের িময় েখে িামোিামসে পসরনষবা প্রোে করা অিম্ব সেল।

বাসড়নর বারাে দপ্রাগ্ামনক িিনোসররা করার পাোপাসে, এফআইএিসে 
পসরবারগুনলা ও কসমউসেটিগুনলানক প্ােনেসমনকর িময় স্াস্্ সেনে্তেোগুনলার 
সবষনয় িিনোসররা করার ব্াপানরও একটি গুরুত্বপণূ্ত িূসমকা পালে কনরসেল। 
এগুনলা রি্ প্রোে কনরসেল কীিানব ঘনর ও কানে িরকানরর দকাসিে-১৯ 
সেরাপতিা সবসধ দমনে চলনর িনব। গুরুত্বপণূ্ত বার্ত ািি দপাস্টার, বার্ত া ও ব্াোর 
কসমউসেটিনর সবররণ করা িনয়সেল এবং দেখা সরনয়সেলনে কসমউসেটির িেি্রা 
িকল দকাসিে-১৯ সবসধ দমনে চলসেনলে।
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প্রিোি

 y প্রায় ১,৫০০ পসরবার বাসড়নর বারাে করা শুরু কনরনে। োর দবসেরিার পসরবার 
পাসরবাসরক সিংিা ও সেশুনের সবরুনদ্ধ সিংিা হ্ানি প্রিাসবর িনয়নে। প্ােনে-
সমনকর িময় প্রনে্টিনর দেিকল পসরবার অংেগ্িণ কনরসেল দিগুনলানর 
সেশুনের সবরুনদ্ধ সিংিার দকানো সরনপাট্ত সেল ো এবং পসরবানরর িেি্নের 
মানে িপেক্ত  েলক্তোলী িনয়সেল।

 y েখে পসরবানরর িবাই ঘনরর কানে অংেগ্িণ কনর, রখে োরী ও দমনয়নের 
ওপর কানের িার কনম োয় এবং এগুনলা করনর রানের িময় কম লানর, এবং 
রানের মনে িয় দে রারা িিনোসররা পানছে। এটি মা-বাবানের রানের িন্তােনের 
িানি আনরা িময় কাটানোর িনুোর দেয় এবং রানের িপেক্ত গুনলা েলক্তোলী 
কনর। েলক্তোলী িপেক্ত  সিংিা সেরুৎিাসির কনর এবং রার বেনল িানলাবািা ও 
পসরনষবানক উৎিাসির কনর। ো প্ােনেসমনকর িময় পসরবানরর িকল িেি্-
দের মােসিক স্াস্্ িানলা করনর িািাে্ কনর।

 y এফআইএিসে বাবা, মা ও সেশুনের রানের বাসড়র বারানে একিানি কাে 
করার েসব দপনয়নে এবং, েখে সবসধসেনষধ িিে করা িনয়নে রখে রারা মাঠ 
পসরেে্তে িপেন্ন কনরনে।  

 y এফআইএিসে রি্ িংগ্ি করা চাল ুদরনখনে দপ্রাগ্ামটির অগ্রসর পে্তানলাচো 
করার েে্ এবং কম্তকান্ডগুনলা প্রনয়ােেমনরা পসরমালে্তর করার েে্।

িিদে োটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y এফআইএিসে এর কসমউসেটি কানের েে্ পাসরবাসরক বন্ধে তরসর করা ও 
মেবরু করা িবিময়ই একটি গুরুত্বপণূ্ত তবসেষ্ট সেল। দিই উনদেনে্ বাসড়নর 
বারাে সেল একটি দকৌেলরর উনে্র েখে পসরবানরর িেি্রা লকোউনের 
িময় ঘনর একিানি সেল।

 y বাসড়র বারাে সেশ্চির কনরনে দে মােষুেে ব্লক্তরর ও পসরবানরর পে্তানয় 
মােষুেে খাে্ সেরাপে িাকনব।

 y বাসড়নর বারাে মােসিক চাপ কমানর উপকারী িনয়নে দেটি বাসড়র বাইনর পাসর-
বাসরক িময় কাটানোনক িিনোসররা কনরনে।

 y ললঙ্গসিলতিক সিংিার দক্ষনরি এটি একটি িাসব্তক প্রসরলরিয়া প্রোে কনরনে দেনিরু 
সেশুরা দেনখনে দে রানের মা-বাবা একিানর বাসড়র কাে করনেে, ো রানের 
দেন্ডার দস্টসরনয়াটাইপ পার করনর এবং প্রসরলঠির প্রসরবন্ধকরা িঙ্গ করনর 
িািাে্ কনরনে।

 y এটি পনুরা পসরবানরর েে্ একটি রঠে তরসর কনরনে, একটি েরুে রুটিে 
তরসর কনরনে ো সেল মোোর এবং একিানি করার মনরা একটি অিাধারণ 
কাে। সেশুরা দকবলমারি অংেগ্িণই কনরসে বরং রারা রানের মা-বাবার িানি 
সিদ্ধান্তও গ্িণ কনরনে। িাধারণ সবষয় দেমে দকািায় বীেগুনলা বপে করা 
িনব, রারা দেনল বা দমনয় োই দিাক ো দকে সেশুনের োসয়ত্ব কী িনব, এগুনলা 
রানেরনক িানলাবািা ও িমােরৃ অেিুব কসরনয়নে।

 y আনর দিনক সবে্মাে ওনমে‘ি কানলকটিি এবং দমে এেনরে অ্াললয়ান্স 
এফআইএিসে-দক একটি দরেমওয়াক্ত  প্রোে কনরনে মা-বাবানের িানি ললঙ্গ 
তবষনম্র ব্াপানর এবং কীিানব পাসরবাসরক সিংিা হ্াি করনর িনব দি ব্াপানর 
কিা বলার। োরীনের উৎিাসির করা িনয়নে ঘনরর কানে পরুুষ ও সেশুনের 
েসড়র করনর। এফআইএিসে স্ােীয় িাষায় ব্বিারকারী বান্ধব ললফনলট 
প্রস্তুর কনরনে।

 y পরুুষ ও দেনলনের ঘনরর কাে করানো িিে সেল ো। দকাসিে-১৯ এর আনর 
এফআইএিসে পরুুষনের গ্রুপ ও েবু গ্রুনপর িানি কাে করসেল এবং কীিানব 
দেন্ডার দস্টসরনয়াটাইপ িুনল োওয়া োয় দি ব্াপানর আনলাচো করসেল।

 y দকাসিে-১৯ অি্তনেসরক েেু্তোর িষৃ্টি কনরনে এবং িরুরাং বাসড়নর বারাে একটি 
গুরুত্বপণূ্ত অি্তনেসরক কম্তকানন্ড পসরণর িনয়সেল।
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ভিংসোর ি্োপোদর প্রভিিোে 
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সুরলষেি �রদি ভিশু ও 

অল্পিয়সবীদের ষেমিোয়ন
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ভসএসআইভড [CSID]কসন্টর ফর সোভিদে স 
অ্োন্ড ইনফরদমিন অন ভডজঅ্োভিলিটি 
(িোংিোদেি) 
িোংিোদেদির পটিূভম

 y প্রসরবন্ধী সেশুনের [সচলনরেে উইি সেেঅ্াসবললটিি] (সিেসলিউসে) েে্ প্াে-
দেসমক সবনেষ েরুে চ্ানলঞ্জ ও সবনেষ কনষ্টর িষৃ্টি কনরনে।

 y একটি সিএিআইসে স্টাসেনর দেখা সরনয়নে  দে1  প্রসরবন্ধী োরী ও দমনয়রা 
আনবরীয়, োরীসরক ও দেৌে সেে্তারনের উচ্চ েঁুসকনর আনে। 

 y বহু প্রসরবন্ধী সেশু সিংিা ও সেে্তারনের সেকার িনয়নে রানের কাে দিনক োনের 
কিা সেল রানের িরুলক্ষর করার। িামালেক প্রিা িনছে সেশুনের মারা ও 
সচৎকার করা এবং রানের োিে করনর দোর করা গ্িণনোর্। খবু কম       
মা-বাবাই রানের আচরণনক ঘনরায় সিংিা মনে কনরে।দমনয়রা আনরা দবসে     
সবসধসেনষনধর িম্খুীে িয় কারণ রানের কানে প্রর্াো করা িয় রারা দেে 
দোনর কিা ো বনল বা বাইনর ো দখনল। তেেশ্ন্ে েীবনে ললঙ্গ তবষনম্র     
কারনণ রারা আনরা অিিায়।

 y প্রসরবন্ধী সেশুরা রানের োরীসরক ও দোরানোনরর িীমাবদ্ধরার কারনণ ঘনর ও 
কসমউসেটিনর িব ধরনণর সেে্তারে ও সিংিার সেকার িওয়ার িম্াবোয় িানক। 
সেি্ত ররা ও চলানফরার িমি্ার কারনণ সেশুরা ঘনর আটকা িানক োর ফনল 
রানের অিিায়ত্ব আনরা বসৃদ্ধ পায়।

১২                        The feminine dimension of disability’ http://www.csid-bd.com/assets/backend/study_research/1600321234-research05.pdf

 y দকাসিে-১৯ এর আনর প্রসরবন্ধী সেশুরা স্কু নল সরনয়নে এবং রানের বনু্ধবান্ধব-
দের িানি দেখা কনরনে, সকন্তু লকোউনের ফনল রারা রানের ঘনর আটক সেল 
দেখানে রারা প্রায়ই অবনিলার সেকার িয় এবং রানেরনক িম্ানের িানি দেখা 
িয় ো বা দবাো িয় ো। কসমউসেটির কাে দিনক রারা রিমারর িয়রাসের সেকার 
িয়, োর ফনল রারা মােসিক আঘার পায় এবং ো রানেরনক বাইনরর পসৃিবীর 
িানি দমলানমো করনর প্রসরনরাধ কনর। বহু প্রসরবন্ধী সেশুনের দবাো মনে করা 
িয় এবং রানের েবু্তল মনে করা িয়।

িযদেো: প্রভিিন্বী ভিশুদের জন্ লথিভিথিোপ�িো তিভরর প্রভিষেে

২০১৯ িাল দিনক, সিএিআইসে একটি েে-সেে ব্াসপ লস্সরস্াপকরা তরসরর 
প্রসেক্ষণ প্রোে কনর আিনে প্রসরবন্ধী সেশুনের িরুক্ষার উপর, সেশুনের সেনেনের 
েে্। দকাি্তটি েে িপ্তাি ধনর েেটি অসধনবেনে অেলুঠির িয় োর প্রসরটি অসধনবেে 
িয় েইু দিনক সরে ঘন্ার।

দবসেরিার প্রসরবন্ধী সেশুর রানের অসধকার, িানলা স্ে্ত ও খারাপ স্ে্ত, েরীনরর 
িীমাো এবং পাসরবাসরক সিংিা িি সেে্তারনের ব্াপানর রি্ পাওয়ার দকানো 
উপায় দেই বা খবু অল্প উপায় আনে। প্রসেক্ষণটি রানেরনক রানের অসধকারগুনলা 
বেুনর িক্ষম কনর, োর মানে রনয়নে িরুক্ষা এবং সিংিা ও সেে্তারনের ব্াপানর 
িমি্াগুনলা, এবং এই অসধকারগুনলার লংঘে িনল কী করা োয় ইর্াসে।
প্ােনেসমনকর িময়, সরেটি প্রনেন্র স্ানে প্রসেক্ষণগুনলা পসরচাললর িনয়সেল: 
েহুনর এলাকায় োকা ও বসরোনল এবং দিালানর, একটি গ্ামীণ এলাকায়।

প্রসরবন্ধী সেশুনের েে্ 
লস্সরস্াপকরা তরসরর প্রসেক্ষণ
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সিএিআইে প্রসরবন্ধী সেশুনের মা-বাবা ও দকয়ারসরিারনের েে্ একটি পঁাচসেনের 
প্রসেক্ষণ দকাি্তও প্রোে কনর প্রসরবন্ধী সেশুনের সবরুনদ্ধ সিংিার ব্াপানর িনচরেরা 
বসৃদ্ধ করনর এবং িািাে্ ও িিনোসররা চাওয়ার ব্াপানর দরফারাল সিনস্টনমর 
ব্াপানর রি্ প্রোে করনর।এই জ্াে সেনয় মা-বাবা ও দকয়ারসরিাররা কসমউসেটি 
সিলতিক সেশু িরুক্ষা কসমটির কানে মা-বাবা ও দকয়ারসরিাররা সেে্তারনের ঘটো 
সরনপাট্ত করনর পানরে।

িিদে োগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

সিএিআইে এর কমমীরা ৮ দিনক ১৮ বের বয়িী প্রসরবন্ধী সেশুনের সচসনির 
কনরসেল, সেশু িরুক্ষার ব্াপানর রারা করটুকু বেুনর পানর রা মলূ্ায়ে কনরসেল 
এবং প্রসেক্ষনণ অংেগ্িণ করনর রানের উৎিাসির কনরসেল। প্রসেক্ষণটি একটি 
উপনোসর স্ানে (একটি দখলার মাঠ বা বনড়া িনল) অেলুঠির িনয়সেল দেটিনর 
িকল অংেগ্িণকারীরা প্রনবে করনর দপনরসেল। সবসিন্ন ধরনণর অক্ষমরা আনে 
এমে সেশুরা অংেগ্িণ কনরসেল, দেনিরু সিএিআইসে-এর মাঠকমমীরা িাইে 
ল্াংগুনয়নে, বা েষৃ্টি প্রসরবন্ধী সেশুনের িানি এবং মলস্তনষ্র সবকােেসের অক্ষমরা 
আনে এমে সেশুনের িানি কাে করার ব্াপানর অসিজ্।

প্রসরটি অসধনবেে েইুেে সিএিআইসে ফ্াসিললনটটর পসরচালো কনরসেনলে।
একেে অসধনবেেটি পসরচালো কনরসেনলে এবং অে্েে সেশ্চির কনরসেনলে 
দে িকল সেশুরা িপেণূ্তিানব অংেগ্িণ করনর পানর। দেিকল সেশুরা অংেগ্িণ 
করসেল ো রানের অন্তিু্ত ক্ত করনর কমমীরা সেশু-বান্ধব পদ্ধসর ব্বিার কনরসেনলে।
ফ্াসিললনটটর এমে সেশুনের প্রসর অসধক মনোনোর সেনয়সেনলে একটি
অংেগ্িণমলূক পসরনবে তরসর কনর োর ফনল উন্র হ্াি পায়।
কমমীরা অসধনবেেগুনলা একটি আরামোয়ক ও বনু্ধত্বমমলূক উপানয় পসরচালাো 
কনরসেনলে, রারা দরাল দপ্, োটক, রাে ও েসব ব্বিার কনর অসধনবেেটিনক 
আেন্োয়ক ও উপনিার্ কনর রুনলসেনলে। প্রসরটি সেশু ব্লক্তরর মনোনোর 
দপনয়নে এবং রানের কিা দোোনোর িনুোর দপনয়নে। 

প্রসেক্ষণ দেনষ, একটি মলূ্ায়ে করা িনয়সেল।কমমীরা প্রসরটি সেশুর বািা পসরেে্তে 
কনরসেল রানের সেক্ষা মলূ্ায়ে করার েে্ এবং লফেব্াক ব্বিার করা িনয়সেল 
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পরবরমী প্রসেক্ষণ দপ্রাগ্ামটিনক উপনোরী ও পসরবর্ত ে করার েে্।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি

প্ােনেসমনকর শুরুনর, দমাবাইল দফানের মাধ্নম মাঠ সিলতিক কসমউসেটি পসরনষবা 
প্রোেকারীরা সেশুনের অগ্রসর পে্তনবক্ষণ করসেনলে। সকন্তু, প্রসরবন্ধী সেশুনের 
এমে িিনোসররা প্রনয়ােে ো িাচু্ত য়ালল প্রোে করা োয় ো, দেমে দিরাসপউটিক 
ইন্ারনিেেে, লফলেনয়ানিরাসপ, স্স্চ দিরাসপ এবং মােসিক কাউনন্সললং।
দকাসিে-১৯ এর িময়, এিআইে কসমউসেটি পসরনষবা প্রোেকারীরা, স্রাষ্ট্র 
ম্রিণালয় দিনক প্রনয়ােেীয় অেমুসর গ্িণ কনর, সেশুনের িানি মনুখামসুখ িিা 
আনয়ােে কনরসেল িামালেক েরূত্ব বোয় দরনখ; প্রসেক্ষণগুনলাও মনুখামসুখ 
আনয়ােে করা িনয়সেল।

দকাসিে-১৯ এর আনর প্রসেক্ষণগুনলা প্রোে করা িনয়সেল ১২-১৫ েে সেশুর 
গ্রুনপ। এই িংখ্াটি কসমনয় দোনটা কনর দকবল পঁাচটি সেশুনর সেনয় আিা িনয়সেল, 
দেখাে িকল িরকারী সেনে্তেো দমনে চলা িনয়সেল দকাসিে-১৯ দিনক িরুলক্ষর 
িাকনর।সিএিআইসে কমমীরা দকাসিে-১৯ মিামারীর সবনবচোয় প্রসরবন্ধীনের 
ব্াপানর েসলিউএইচও এর সেনে্তেো দমনে চনলসেল।1

প্রিোি

 y আেমুাসেক ৬৫৪ েে সেশু - ৩৬১ েে দেনল এবং ২৯২ েে দমনয় - োসেনয়নে 
দে প্রসেক্ষনণর ফনল ঘনরা সিংিা হ্াি দপনয়নে।

 y মাচ্ত  ২০১৯ দিনক এলপ্রল ২০২১ পে্তন্ত, সিএিআইসে মাঠ কমমীনের কানে ৩৭টি 
সেশু রানের সবরুনদ্ধ সিংিা ও সেে্তারনের কিা োসেনয়নে।

 y প্রসরবন্ধী সেশুরা রানের দিরনরর িক্ষমরা ও েলক্ত সচসনির করনর অসধকরর 
আত্মসবশ্বািী িনয়নে, সবজ্া ও দ্রুর সিদ্ধান্ত গ্িনণর মাধ্নম সেনেনের িরুলক্ষর 
করনর িক্ষম িনয়নে এবং আনরা িামালেক িনয়নে এবং অে্নের িানি রানের 
িমি্া দেয়ার করনর পানর।
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 y প্রসেক্ষনণর আনর দবসেরিার সেশু খবু লােকু সেল এবং  রানের মা-বাবা ও 
বনু্ধবান্ধবনের িানি খবু দবসে সকেু দেয়ার করর ো। এখে একটি অনেক বনড়া 
িংখ্ক রানের মা-বাবা, বনু্ধ ও সিএিআইসে কমমীনের িানিও সিংিার ঘটো 
দেয়ার করনর িক্ষম িনয়নে।  বর্ত মানে কনয়কেে স্কু নল দে িমি্াগুনলার 
িম্খুীে িয় দিগুনলার ব্াপানর কিা বলনে।

 y সেশুরা রানের েরীনরর িীমাোর ব্াপানর সেনখনে, দে রানের েরীরটি রানের 
সেনের এবং রানের অেমুসর োড়া দকউ রা স্ে্ত করনর পারনব ো। রারা এখে 
সেরাপে ও অসেরাপে স্নে্তর মনধ্ পাি্তক্ করনর পানর এবং িাম্াব্ েঁুসক 
বেুনর ও সচসনির করনর পানর। রারা বেুনর পানর দে সেে্তারনের কিা দরাপে 
রাখনল রা কাউনক সেে্তারনের সেকার িওয়া দিনক িরুলক্ষর কনর ো এবং িি-
দোসররা চাইনল সেে্তারে বন্ধ িনর পানর। এটি রানের সেনেনের িরুলক্ষর করনর 
েিােি পেনক্ষপ গ্িণ করনর িািাে্ কনর। অনেনকই চাইল্ড দিলপলাইে েম্নরর 
মাধ্নম অসিনোর োসেনয়নে এবং সিএিআইসে কমমীনক োসেনয়নে। প্রসেক্ষ-
দণর আনর এটি িচরাচর দেখা দের ো।

 y মা-বাবা ও দকয়ারসরিারনের প্রসেক্ষনণর ফনল প্রসরবন্ধী সেশুনের প্রসর পা-
সরবাসরক সিংিা হ্াি দপনয়নে, দেটি রানের িনচরেরা উনলেখনোর্িানব বসৃদ্ধ 
কনরনে। 

িিদে োটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y িচাসব্ে পদ্ধসি:প্রসরবন্ধী সেশুনের উপর পাসরবাসরক সিংিার েষৃ্টিিলঙ্গ পসরবর্ত -
দে, সিএিআইে িকল মলূ দস্টকনিাল্ডারনের েসড়র কনরসেল - সেশু, মা-বাবা, 
কসমউসেটি, স্ােীয় িরকার ও দক্রিীয় িরকার। কসমউসেটি সিলতিক সেশু িরুক্ষা 
কসমটি প্রসরটি সেশু িরুক্ষা দকনির ফনলা আপ কনরসেল এবং সিএিআইে 
ফ্াসমলল ফনলা আপ সিলেট িপেন্ন কনরসেল। 

 y লষি্ স�ক্ত্ে প্রসশষিণ: প্রসরটি সেনের প্রসেক্ষনণর িসুেসে্তষ্ট লক্ষ্ সেল এবং 
েনিষ্ট িময় দেওয়া িনয়সেল দেে সেশুরা উন্কুক্তিানব দমলানমো করনর পানর।

 y দষি ফ্চাসিক্লভটটরি: প্রসরবন্ধী সেশুনের িানি কাে করার েে্ প্রনয়াে-
েীয় জ্াে ও েক্ষরা ফ্াসিললনটটরনের সেল। রারা কসমউসেটির তবসেষ্ট এবং 
দে িকল িিনোসররা পাওয়া োয় দি ব্াপানরও জ্াে রাখর। রারা সেশুনের 
িানি দমলানমো, ইসরবাচক মন্তব্ প্রোে এব সেশুনের আরাম অেিুব করানর 
প্রসেক্ষণপ্রাপ্ত। কম্তকান্ডগুনলা একটি মোোর ও দকৌরুকপণূ্ত উপানয় পসরচাললর 
িনয়সেল দেে িংনবেেেীল সবষয় দেমে পাসরবাসরক সিংিা সেনয় আনলাচো করা 
োয় অংেগ্িণকারীনের সবদ্ধস্ত অেিুব ো কসরনয়। ফ্াসিললনটটরিরা দরাপ-
েীয়রাও বোর দরনখসেনলে এবং বেুনর পারা ও িম্ানের দরেমওয়ানক্ত  কাে 
কনরসেল, ো িকল সেশুনক অংেগ্িণ করনর িািাে্ কনর।

ফ্াস মল ল ফর এিস র চাইল্ড একটি স েেঅ্াস বল লটি টুলস কট বাস েনয়নে।
টুলস কনটর স রনিানি্তি গুনলা পস রবানরর দোটিুক্ত িেি্নের িিনোসররা করার 
আহ্াে োোয় দেে প্রস রবন্ধী স েশু, রানের অসধকার ও চাস িো, এবং রানের 
দকয়ারার, মা-বাবা ও পস রবানরর অে্ে্ িেি্নের অসধকার িানলািানব বেুনর 
পারা োয়।এটি পাওয়া োনে দচঞ্জনমকারি ফর স চলনরেে প্্াটফনম্ত এখানে।
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ক�স স্টোভড: ভিশুদের অভধ�োর সপেদ�দে  
ভিখদি মো-িোিোদ� সোিোয্ �রো।

একেে মা রার ১৫ বের বয়িী বসুদ্ধ প্রসরবন্ধী দেনলনক রার আচরনণর েে্ 
িবিময় রার প্রসর সচৎকার করনরে এবং মানে মানে োরীসরকিানব মারনরে।
সিএিআইসে মা-বাবা উিনয়র িানিই কাউনন্সললং অসধনবেনের আনয়ােে কনরসেল, 
দেখানে আনলাচো করা িনয়সেল কীিানব রানের কম্তকান্ডগুনলা িািাে্ করসেল 
ো সকন্তু দিগুনলা প্রকৃরপনক্ষ রানের িন্তানের ক্ষসর করসেল এবং এগুনলা রানের 
সবরুনদ্ধ সিংিা।এরপর দিনক দেনলর প্রসর মানয়র আচরনণ একটি ইসরবাচক 
পসরবর্ত ে এনিসেল, এবং প্রাপ্ত কাউনন্সললং এর ফনল সিংিা বন্ধ িনয়সেল। 
 
কামরালঙ্গচর, োকা।

স েশুনের কন্ঠ

“প্রস শষিণটির মচাধ্ভম আস ম জচািভি দপভরস ে দর স ির্চািি স ে। আস ম 
স িএিআইস ড েমমীভদর িচাভে িচাভে জচাস িভয়স ে রখি এেজি স্চািীয় 
রচাস্চার দদচােচািদচার আমচাভে স ির্চািি েরচার দচষ্টচা েভরস েল। ”

দচৌদে বের বয়িী দমনয় দে মেৃ ুবসু দ্ধ 
প্রস রবন্ধী, কাস েপরূ, বস রিাল।
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দখলাধলুার মাধ্নম সকনোরী দমনয়নের ললঙ্গ সিলতিক দস্টসরনয়াটাইপ 
ও ললঙ্গ সিলতিক তবষনম্র প্রসরবাে োোনর ক্ষমরায়ে করা

ভনউ আলিপুি প্রোজ� কডিিোপদমন্ট 
কসোসোইটি, (প্রোজ�), িোরি।
িোরদির পটিূভম

 y সেশু সেে্তারে ও সিংিা িকল আি্তিামালেক গ্রুনপ সবে্মাে এবং দমনয় ও 
দেনল উিয়নকই প্রিাসবর কনর। ে্ােোল রিাইম দরকে্ত  বু্ নরা (এেসিআরসব) 
দেনখনে দে ২০১৯ িানল সেশুনের সবরুনদ্ধ ১৪৮,১৮৫ টি অপরানধর সরনপাট্ত করা 
িনয়সেল। 1 োর মানে ধষ্তণ িি দেৌে অপরানধর িার সেল ৩৫ েরাংে।

 y পসরোয়ী সেশুরা দেৌে সেে্তারে ও পাচানরর সেকার িওয়ার উচ্চ েঁুসকনর সেল। 
বহু বলস্তনর সেক্ষা বা কানের খবু িীসমর িনুোর সেনয় বাি কনর। দমনয়নের েে্ 
সেশু সববাি খবুই িাধারণ, এবং অনেনকই কখনোই স্কু নল োয় ো, বরং রানের 
সিক্ষা করার েে্ বা কানের েে্ পাঠানো িয়। 

 y প্রােনকর মাঠ পে্তানয়র কমমীরা (প্রনে্ অ্াসেনমটর) সবশ্বাি কনরে দে প্র-
দেন্র কসমউসেটিগুনলানর প্রসর পঁাচটি পসরবানরর সরেটি পসরবানর সেশুনের 
প্রসর সিংিা ও সেশু সেে্তারনের ঘটো দেখা োয়, োর মানে রনয়নে োরীসরক 
দিনক শুরু কনর আনবরীয়; োরীসরক োলস্তনক স্ািাসবক ব্াপার মনে করা িয়।      
প্ােনেসমনকর িময়, প্রােক ১৫ টি দেৌে সেে্তারনের ঘটো দেনখনে। োর ১৪টি 
সেল দমনয় এবং একটি দেনল।

 y দমনয়নের চলানফরা িীমাবদ্ধ সেল কারণ রানের মা-বাবা িয় দপনরে দে েসে 
দমনয়রা দকানো পরুুষ বা বয়স্ মসিলার িঙ্গ োড়া বাইনর োয় রািনল দেৌে 
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আরিমণ িনর পানর। দকবলমারি সকেু সকেু দক্ষনরি দমনয়নের বাইনর োওয়ার 
অেমুসর রনয়নে, োর মানে রনয়নে স্কু নল োওয়া, আত্মীয়নের কানে দবড়ানর 
োওয়া অিবা ঘনরর কাে করা। আত্মীয়নের কানে দবড়ানর োওয়ার িময় 
দমনয়নের িানি িবিময় এককেে প্রাপ্তবয়স্ মােষু িানক। স্কু নল োওয়ার িময়, 
পসরবারগুনলা দমনয়নের চলানফরা করনর দেয়, িম্ব িনল একটি গ্রুনপ। ঘনরর 
কাে করার িময়, দমনয়রা রানের বাসড়র একেম কাোকাসে এলাকার বাইনর 
োয় বনট সকন্তু প্রাপ্তবয়স্রা দচানখ দচানখ রানখে। স্ািাসবক স্কু নলর সেনে একটি 
দমনয় করক্ষণ বাইনর িাকনর পারনব দি ব্াপানরও কনঠার কালফ্ত উ রনয়নে।-
দমনয়নের েে্ বাইনর দকানো পাবললক দখলার মানঠ দখলনর োওয়াটি একটি 
অস্ািাসবক সবষয়।

িিদে ো: ষেমিোয়দনর জন্ �োিোভড

এটি িনছে সকনোরী দমনয়নের িানি এবং রানের েে্  প্রােনকর ফ্্ারসেপ 
দপ্রাগ্াম এবং দকাসিে-১৯ এর আনর শুরু িনয়সেল। িারনর কাবাসে িনছে একটি 
েেলপ্রয় েলরর দখলা। এটি েলরর ঐক্, পারস্সরক িিনোসররা এবং একনরি 
কাে করা দেখায় এবং এটি দখলনর খবু দবসে উপাোনের প্রনয়ােে িয় ো, খবু 
অল্প স্াে,প্রসেক্ষণ বা উপকরনণর পনয়ােে িয়, এবং দে কারনণ এটি েসরদ্র 
কসমউসেটিগুনলার কানে এটি িিে ও িানধ্র মানে। কাবাসে িাধারণর দেনলনের 
দখলা সিনিনব দেখা িয় সকন্তু প্রােনকর প্রনচষ্টায় দেখা দরনে দে দমনয়রাও একটি 
দখলনর পানর। এটি খবু রিীনর িাকা দেন্ডার দস্টসরনয়াটাইপ ললঙ্গ িূসমকা সেনয় 
স্াস্্কর আনলাচো উন্কুক্ত কনরনে।
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কাবাসেনক অংেগ্িনণর একটি ‘হুক‘ সিনিনব ব্বিার করা িয় এবং এটি দমনয়নের 
একিানি কাে করার একটি মাধ্ম প্রোে কনর, দেে রারা সেক্ষা ও অে্াে্ 
পসরনষবা ো রারা দপনর পানর দি ব্াপানর সেখনর পানর, এবং রারা দে িকল 
িমি্ার িম্ুখুীে িয় দিগুনলার ব্াপানর আত্মসবশ্বানির িানি কিা বলনর পানর।
দমনয়নের উৎিাসির করা িয় অ্াসেনমটরনের পসরচাললর িাপ্তাসিক পাঠচনরি 
অংেগ্িণ করার।  এখানে রারা ললঙ্গ প্রিা এবং ললঙ্গ সিলতিক িামালেক-িাংস্কৃ সরক 
চে্তা, ললঙ্গ সিলতিক কলঙ্ক, তবষম্ ও সিংিা, সপরৃর্রি এবং পসরবানরর রঠে,তকনোনর 
িম্খুীে িওয়া িমি্াগুনলা, সববাি ও মারৃনত্বর মনরা প্রসরঠিােগুনলা, এবং ললঙ্গ 
িমরা ও কীিানব দর অে্তে করা োয় দিিব ব্াপানর আনলাচো কনর। কাবাসে 
দখলার িময় দমনয়নের অসিজ্রা এবং রানের পসরবার ও কসমউসেটিনর 
অসিজ্রাগুনলা এই ধারণাগুনলার িানি িংেকু্ত।

দেিব দমনয়রা অংেগ্িণ কনরনে রানের বয়ি ১২ দিনক ১৮ এবং রারা অসেরাপে 
মাইনগ্েে এবং ক্ষসরকর িামালেক চে্তা ্ারা প্রিাসবর। দপ্রাগ্মাটি মা-বাবার িানিও 
কাে কনর দেে দমনয়নের পসরবারগুনলা বেুনর পানর দে রারা রানের আচরণ ও 
েষৃ্টিিলঙ্গ পসরবর্ত ে করা উসচর।  

িযদেোগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

দপ্রাগ্ামটি সিলতি িনছে েয়টি পে্তানয়র প্রসেক্ষণ োর প্রসরটির িসুেসে্তষ্ট উনদেে্ রনয়নে 
ো একটি েলুক্তিংরর ধারা অেিুরণ কনর। প্রােনকর অ্াসেনমটরিরা দমনয়নের 
দকাসচং করাে। মানে মানে প্রসেক্ষনণ কাবাসে অ্ানিাসিনয়েনের দকাচরা অংেগ্িণ 
কনরে সকন্তু রারা দকবল েক্ষরা ও েলক্ত বসৃদ্ধর ব্াপানর কাে কনরে।

পর্চায় ১ - সবশ্চাি িৃষ্টি েরচা
কাে্তকর েলরর পারফরনমনন্সর েে্ দমনয়নের একটি সেরাপে পসরনবনে 
পারস্সরক সবশ্বাি িষৃ্টি করার প্রনয়ােে আনে। েলটি স্াে, রানের দখলার িাসি ও 
দকাচনের োোর িনুোর পায় এবং রানের দকানচরা গ্রুপ তরসর িওয়ার োয়োসমনকর 
উপর কাে কনরে। সবশ্বাি িষৃ্টি িওয়ার পাোপাসে, েলটি একটি িশ্ম্ললর েষৃ্টি িষৃ্টি 
করনর শুরু কনর, দেটিনর িানক পসরষ্ার সেয়ম ও প্রিা। প্রনর্ক অংেগ্িণকারীর 
মনে িয় দে রারা একটি েনলর অংে এবং রারা িম্াসের ও উৎিাসির দবাধ কনর।
েসেও এগুনলা দখলার িানি িপেকৃ্ত, রব ুদমনয়রা দেনখ কীিানব রানের চ্ানলঞ্জগুনলা 
প্রকাে করনর িয় এবং সেনেনের েে্ কীিানব উনঠ োড়ানর িয়, ো রানের 

সেনেনের িরুলক্ষর করনর আনরা িক্ষম কনর।

পর্চায় ২ - িহভরচাসগিচা
দকাচ কাে কনরে দমনয়নের একটি েল সিনিনব একনরি কাে করার েে্ েসড়র 
করনর। রারা েল সিনিনব আনরা িংেকু্ত দবাধ করনর শুরু কনর, ো রানের সেনেনের 
মানে একটি েঢ়ৃ বন্ধে স্াপে করনর দেয় ও েল সিনিনব কে্তকরিানব পারফম্ত  
করনর দেয়।
 
পর্চায় ৩ - দরচাগচাভরচাগ
দকাচ েলটিনক দোরানোনরর ও িলরিয়িানব দোোর েক্ষরা অে্তে করনর 
িিনোসররা কনরে। রারা দোরানোনরর ইসরবাচক মাধ্ম দবনে সেনর শুরু কনর, 
এবং দোরানোনরর িময় িমরা িপেনক্ত  দেনখ, ো রানের প্রাকৃসরকিানব েিােি 
দমৌসখক ও আচরণরর দোরানোনরর ধরণ দবনে সেনর িক্ষম কনর। রারা বেুনর 
পানর দে সেনেনের ও রানের িািীনের রক্ষা করার মনূল রনয়নে দোরানোর। িািাে্ 
চাইনর পারা, সবপে্তয় দোরানোর করনর পারা এবং অে্নের দক্ষনরি িস্তনক্ষপ করনর 
পারাটা িনছে সিংিা বন্ধ করা ও িংঘটেকারীনের সবচানরর আওরায় আোর সেনক          
প্রিম পেনক্ষপ।

পর্চায় ৪ - আভবগ সিয়ন্ত্রণ েরচা 
দমনয়রা রানের আনবর ব্বস্াপো ও সেয়্রিণ করনর দেনখ। আনবরীয় বসুদ্ধমতিার 
মাধ্নম রারা রানের সেনেনের ও অে্াে্ মােষুনের অেিূুসর বেুনর পানর এবং 
িামালেক িপেক্ত গুনলা সেয়্রিণ করনর পানর। সেরাপে ও আত্মসবশ্বািী দবাধ করার 
মানে রনয়নে অসেরাপে দবাধ করার অেিূুসর সেয়্রিণ করা, একেনের সেনের 
পসরলস্সরনক দমনে দেওয়া এবং িরাো সেনয় কাে করা। এটি দমনয়নের চ্ানললঞ্জং 
পসরলস্সরনর েিােিিানব প্রসরলরিয়া োোনর িািাে্ কনর, সবনেষর সেনেনের 
িরুক্ষার সবষনয়, েখে রারা েঁুসকর িম্খুীে িয়, অস্লস্তকর পসরলস্সরনর িানক, এবং 
সেে্তারে প্রর্ক্ষ কনর।

পর্চায় ৫ - িৃজিশীল ও ক্ক্টিেচাল সচন্তচা
েলগুনলানক িেৃেেীল সচন্তা করনর পারার েক্ষরা রনড় রুলনর উৎিাসির করা 
িয়, ো িংঘষ্ত ও িামালেক চ্ানলঞ্জ দমাকানবলা করার েে্ অপসরিাে্ত। লরিটিকাল 
পসরলস্সরনর, একেে মােনুষর দ্রুর ও দেনে বনুে সিদ্ধান্ত গ্িণ করনর পারা উসচর।
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িেৃেেীল সচন্তা দমনয়নের িাম্াব্ চ্ানললঞ্জং ও সবপজ্জেক পসরলস্সর সচসনির ও 
দমাকানবলায় িািাে্ কনর; এটি িংঘার সেরিনে, িমি্া িমাধানে ও স্াস্্কর 
িপেক্ত  স্াপনের েে্ও অপসরিাে্ত। 

পর্চায় ৬ - দচাসয়ত্ব গ্রহণ
োরীসরক ব্ায়াম ও েনলর িেি্নের মানে কাে িার কনর দেওয়ার মাধ্নম োসয়ত্ব 
িপেনক্ত  দেখা িয়। এটি দমনয়নের দিরর দিনক দমাটিনিেে রড়নর এবং সেনেনের 
েীবনের ব্াপানর োসয়ত্ব দেওয়ার িক্ষমরা রড়নর এবং রানের দোরানোনরর েক্ষরা 
রড়নর দেখায়।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি

মাচ্ত  ২০২০ দিনক অন্াবর ২০২০ পে্তন্ত দকাসিে-১৯ সবসধসেনষনধর কারনণ 
িকল কাবাসে কম্তকান্ড সবরর রাখা িনয়সেল। অ্াসেনমটররা দমনয়নের ও রানের 
কসমউসেটির িানি দফাে কল ও অে্াে্ িাচু্ত য়াল মাধ্নম ঘসেষ্ট দোরানোর 
দরনখসেনলে।  প্রােক পসরবারগুনলানক খাবানরর দরেে ও স্াস্্ ও পসরছেেরার সকট 
প্রোে কনরসেল। েখে অন্াবর ২০২০ এ চে্তাটি আবার শুরু িনয়সেল, রখে চে্তা ও 
ম্ানচর িময় িকল দকাসিে-১৯ সবসধ দমনে চলা িনয়সেল।

প্রিোি

 y দপ্রাগ্ামটিনর অংেগ্িণ কনরনে পসরোয়ী কসমউসেটি এমে ২,০০০ এর অসধক 
সেশু ও ৬০ টি পসরবার দিনক োোনো িনয়নে দে দমনয়নের উপর সিংিা কনমনে 
অিবা দকানো সিংিার ঘটো ঘনটসে। দপ্রাগ্ামটি দকাসিে-১৯ এর আনর শুরু 
িনয়সেল, এবং এটি দকাসিে-১৯ এর িময় ফল পায় দেখানে সেশুনের উপর 
পাসরবাসরক সেে্তারনের সরনপাট্ত হ্াি দপনয়সেল। দবসেরিার দক্ষনরি বাবা ও িাই 
মারধর করা ও দমৌসখক সেে্তারে করা বন্ধ িনয়সেল। দকাসিে-১৯ প্ােনেসমনকর 
িময় দেে আরিমণ/দেৌে সেে্তারনের দমাট ১৫ টি ঘটোর সরনপাট্ত করা িনয়সেল: 
১৪টি দমনয় ও একটি দেনল।

 y দমনয়রা এখে একিা দেনে আনরা আত্মসবশ্বািী দে রানের একটি েলক্তোলী 
িিনোসররার ব্বস্া রনয়নে। বহু দক্ষনরি, িংঘটেকারীরা স্ীকার কনরনে দে মা 
ও দমনয়নের আত্মসবশ্বাি বসৃদ্ধ দপনয়নে, সবনেষর েখে রারা বেুনর দপনরনে দে 

কানলকটিনি রানের িেি্ িওয়া ও িিনোসররা দেটওয়ানক্ত  রানের অ্ানসেি 
রানেরনক েলক্তোলী কনরনে।

 y দমনয়রা েীবে িংরিান্ত েক্ষরা ও আনলাচো করার েক্ষরার উন্নসরর কিা 
োসেনয়নে এবং বনলসেল দে রারা পসরবানর আনলাচোর মাধ্নম িমি্া িমাধাে 
করনর দপনরসেল। দমনয়রা িপ্তানি সরেবার মকু্তিানব রানের প্র্াকটিি দিেনে 
অংেগ্িণ করার েে্ ঘর দিনক দবর িনয় দেনর দপনরসেল। রারা বাসষ্তক কাবাসে 
প্রসরনোসররায় অংেগ্িণ করার েে্ও কাে কনরনে ো কলকারায় অেলুঠির 
িয়, েসেও দকাসিে-১৯ সবসধসেনষনধর কারনণ স্ািাসবনকর রুলোয় অনপক্ষাকৃর 
কমিংক্ষক দমনয় ও মা-বাবা অংেগ্িণ করনর দপনরসেল। দখলার িময় ট্রাউ-
োর ও টি-োট্ত পরনর পারাটা দমনয়নের েে্ দবে একটি অে্তে সেল, সবনেষর 
রানের েে্ োরা মিুললম কসমউসেটি দিনক এনিনে দেনিরু এটি িাধারণর 
একটি কলঙ্ক। প্র্াকটিনির েে্ ঘর দিনক দবর িওয়া ও ট্রাউোর ও টি-োট্ত 
পরার েে্ দমনয়নেররানের পসরবারগুনলানক রালে করানর িনয়নে এবং রারা 
কসমউসেটির চাপ অসররিম করনর িক্ষম িনয়সেল।

 y বহু বাবা ও পসরবানরর পরুুষ িেি্রা স্ীকার কনরনে দে দমনয়নের  মানে 
আত্মসবশ্বাি বসৃদ্ধ দপনয়নে এবং পসরবানরর িমি্াগুনলানর রানের মলূ্বাে উপ-
দেনের স্ীকৃসর সেনয়নেে। এর ফনল রানের পসরবানরর কানে দমনয়নের মলূ্ বসৃদ্ধ 
দপনয়নে োর ফনল পরুুষনের অে্িায় িীসরপ্রেে্তেমলূক আচরণ মেৃ ুিনয়নে।

 y পসরবানর সিংিা হ্াি বা অেপুলস্র িওয়ার েে্ রনড় চার দিনক পঁাচ মাি    
িময় দলনরনে।

িিদে োটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y ললঙ্গ, সপরৃর্রি, মােসিক স্াস্্ এবং েীবে িংরিান্ত েক্ষরার ব্াপানর সেয়সমর 
আনলাচোর েে্ দমনয় ও দেনলনের উিয়নক সেনয় পাঠ চরি একটি স্াে প্রোে 
কনরসেল। এই অসধনবেেগুনলার িানি কসমউসেটি ইনিন্ ও িনচরেরা ক্ানপে-
ইনের আনয়ােে করা িনয়সেল ললঙ্গ সিলতিক সিংিা এবং দোষণ এর উপর োর 
মানে রনয়নে সেশু সেে্তারে, বাল্ সববাি ও সেশু পাচার। রানের পসরবানরর মানে 
দেনল ও দমনয়রা ললঙ্গ প্রিা ও দস্টসরনয়াটাইপনক চ্ানলঞ্জ োোনর, পসরবানরর ও 
কসমউসেটির িেি্নের আচরনণর মানে পসরবর্ত নের েে্ আনলাচো 
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 y করনর এবং েখে ললঙ্গ সিলতিক অসধকার কু্ষন্ন িয় রখে দি ব্াপানর আওয়াে 
রুলনর িক্ষম িনয়সেল।

 y কাবাসে দেনিরু একটি ঐসরি্রর, পরুুষ-প্রধাে দখলা, এটিনর অংেগ্িণ করা 
দমনয়নের আত্মসবশ্বাি বসৃদ্ধ, দেন্ডার দস্টসরনয়াটাইপনক চ্ানলঞ্জ করা এবং 
কীিানব রানের অসধকানরর কিা রুনল ধরনরর িনব এিব ব্াপানর একটি কাে্ত-
কর উপায় সেল।

 y দপ্রাগ্ামটি দমনয়নের রানের পসরবানরর, িািীনের িানি একটি আনলাচো শুরু 
করনর এবং এরপর কানলকটিি সিনিনব কসমউসেটিনর িনচরেরা বসৃদ্ধ, রি্ 
প্রচার ও িংনবেেেীল প্রাপ্তবয়স্ মােষু ও প্রােনকর মাধ্নম িস্তনক্ষপ করনর 
িািাে্ কনর েখে অসধকার কু্ষন্ন িওয়া ও ললঙ্গ-সিলতিরক তবষম্ ও সিংিার 
ঘটো ঘনট।

 y পাঠচনরি প্রায়ই সেে্তারে ও সিংিার ঘটো উনঠ আনি। অ্াসেনমটর দমনয়নের 
িানি এ সবষনয় আনরা আনলাচো কনরে এটি দেখার েে্ দে প্রােনকর কাে 
দিনক দমনয়রা  দকানো িিনোসররা চায় সক ো। েসে দি চায় রািনল অ্াসেনমটর 
রার িানি িয় রিীরিানব আনলাচো কনরে বা রানক একেে কাউনন্সলনরর 
কানে দরফার কনরে।েসে দমনয়টি রার পসরবার বা কসমউসেটির এমে দকানো 
প্রাপ্তবয়স্ মােনুষর িানি কিা বলার েে্ প্রস্তুর িানক সেসে িংঘটকারী/সেে্তা-
রেকারী েে রািনল অ্াসেনমটর/কাউনন্সলর দিই ব্লক্তটিনক প্রলরিয়াটিনর েকু্ত 
কনরে এবং একিানি দবর কনরে দে এই িমি্াটি িমাধাে কীিানব করনর িনব। 
দকানো পবূ্ত-সেধ্তাসরর িমাধাে দেই এবং অগ্াসধকার িনছে সেশ্চির করা দে, দে 
দমনয়টি একটি ঘটোর কিা োসেনয়নে দি দেে এর ফনল আর ো দিানর।

 y সরনস্টানরটিি োসস্টনির েীসর মািায় দরনখ পাঠ চরি পসরচাললর িয়। মানে 
মানে, পাঠচরিগুনলানক উৎিাসির করা িয় দমনয়টি, রার িবচাইনর কানের 
দকয়ারসরিার সেসে িংঘটেকারী/সেে্তারেকারী েে, অপরাধী, অপরাধীর 
আত্মীয়-স্েে এবং কসমউসেটির িেি্নের সেনয় আনয়ােে করনর এটি সেশ্চির 
করার েে্ দেে এমে একটি িমাধানে আিা োয় ো দমনয়টির অসধকার ও 
মে্তাো কু্ষন্ন ো কনর। 

ক�স স্টোভড: �োিোভডর 
মোধ্দম নোরবীদের প্রভি 
ভিংসো িন্ �রো

একটি দমনয় বািায় সিংিার কিা োসেনয়সেল্প্রা েনকর অ্াসেনমটর রার 
মানয়র িানি একটি আনলাচো ও সবশ্বাি স্াপনের চে্তা শুরু কনরসেনলে।
কনয়ক িপ্তানি দমনয়টির মা অ্াসেনমটনরর কানে রার স্ামী করৃ্ত ক বহু 
সিংিার ঘটোর কিা বনলসেনলে।

অ্াসেনমটর রল্প বনলসেনলে দে একই ধরনণর পসরলস্সরনর অে্রা 
কীিানব পাসরবাসরক সিংিার সবষয়টি িামাল সেনয়নে। এটি মােসিকিানব 
দমনয়টির মানক েলক্তোলী করনর িিনোসররা কনরনে। রারা আনরা 
আনলাচো কনরনে দমনয়টি পাঠচরি দিনক োরীসরক সেে্তারে কীিানব 
অসধকার লংঘে কনর দি ব্াপানর কী সেনখনে।

দমনয়টি খবু দ্রুরই রার বাবা রার মানক মারা শুরু করনল প্রসরবাে 
করা শুরু কনর এবং রার মা রানক িমি্তে কনর। েখে রার বাবা রাসক 
োরীসরক সিংিার হুমসক সেনয়সেনলে রখে দি বনলসেল দি সচৎকার 
করনব এবং প্রসরনবেীনের বলনব দে সরসে রার মানয়র িানি করসেনলে।
রার বাবা বনলসেনলে দে দি েসে রা করার িািি কনর রািনল সরসে 
রানকও মারনবে। সকন্তু, এরপর দিনক, সিংিা উনলেখনোর্িানব কনম 
সরনয়সেল এবং মা ও দমনয় দে দকানো প্রকার সিংিার সবরুনদ্ধ একনরি 
োসড়নয়সেল। দমনয়টি বনল দে ললঙ্গ অসধনবেেগুনলানর অংেগ্িণ রানক 
সিংিার সবরুনদ্ধ োড়ানর সেসখনয়নে এবং কানলকটিনি রার িেি্পে 
এবং রার িানি ব্লক্তরর আত্মসবশ্বাি ো দি লাি কনরনচ কাবাসের 
মাধ্নম রা রানক সিংিার সবরুনদ্ধ রুনখ োড়ানর এবং সেনের েে্ লড়াই 
করার আত্মসবশ্বাি দোরানর িািাে্ কনরনে।

৩৮



পোভরিোভর� ভনযদেোিদন 
আক্োন্ত িদয়দে এমন ভিশু ও 
পভরিোরগুদিোর জন্ কথরোভপ

৩৯



সেশু অ্ােনিানকসি দিন্ার এর মাধ্নম অিিায় 
সেশুনের েে্ মােসিক িিায়রা

িোইল্ডলিং�, গোয়োনো
গোয়োনোর পটিূভম

 y চলানফরার িীমাবদ্ধরার অি্ত সেল সেশুনের েে্ চাইল্ডললংক িামালেনক 
পসরনষবা দক্রিগুনলার কাে্তরিম সবনেষিানব হ্াি দপনয়সেল।

 y সেে্তারনের ব্াপানর িনচরেরা বসৃদ্ধনর এবং সেশুনের সেে্তারনের ঘটো সরনপাট্ত 
করার িনুোর প্রোে করনর স্কু ল িনছে অসর গুরুত্বপণূ্ত। স্কু ল বন্ধ িওয়ার িময় 
সরনপাট্ত করা িয়সে এমে সেশু সেে্তারনের ঘটো বসৃদ্ধ দপনয়সেল দেনিরু সেশুরা 
রানের সেক্ষকনের িানি দোরানোর িাসরনয় দফনলসেল োরা প্রায়েই পাসরবা-
সরক সিংিা সচসনির করনরে ও সরনপাট্ত করনরে। প্ােনেসমক সেশুনের সেে্তারে 
সরনপাট্ত করার িক্ষমরা িীমাবদ্ধ কনর সেনয়সেল। এই িমনয় সরনপাট্তকৃর ঘটোর 
িংখ্ কমার মাধ্নম ঘটো বসৃদ্ধ পাওয়া সবষয়টি দবাো োয়, ো সেনে্তে কনর দে 
আনরা দবসে িংখ্ক দকি সরনপাট্ত করা িশ্ছেল ো। ২০২০ িানল এটি সবনেষিানব 
লক্ষ করা সরনয়সেল।

 y সেশুনক সেয়্রিণ ও োিে করার েে্ োরীসরক োলস্ত িামালেক প্রিা সিনিনব 
গ্িণনোর্। োরীসরক োলস্ত সবে্মাে এবং দকউ দকউ োসব কনরে দে এটি েলুক্ত-
িঙ্গর। প্রেন্ দিনক প্রেন্ ধনর এই ক্ষসরকর চে্তাগুনলা চনল এনিনে।

১৫                     https://childlinkgy.org/wp-content/uploads/2018/10/Cries-in-the-Dark-Child-Sexual-Abuse-in-Guyana-Today.pdf
১৬                     https://guyanachronicle.com/2021/01/25/child-abuse-cases-exceed-3000-at-the-end-2020/

 y দেৌে অপরাধ আইে ২০১০ বাস্তবায়নের পর দিনক, সেশু দেৌে সেে্তারনের 
সরনপানট্তর বাসষ্তক বসৃদ্ধ ঘনটনে।২০১৮ িানলর একটি চাইল্ডললংক প্রসরনবেনে 1  
বলা িনয়নে দে চাইল্ড অ্ােনিানকসি দিন্ানর সরনপাট্ত করা ঘটোগুনলার মানে 
২৬ েরাংে িনছে ১০ বের বা রার কম বয়নি প্রিম সেে্তাসরর িওয়া সেশুরা, 
এবং রানের ৬০.৯ েরাংে প্রিম সেে্তারনের সেকার িয় ১৩ বা রার কম বয়নি।    
বহু সেশু একাসধক িংঘটেকারী করৃ্ত ক সেে্তারনের ঘটোর কিা োসেনয়নে।

 y দকাসিে-১৯ অিিায় সেশুনের মকু্তিানব রানের ঘর দেনড় োওয়া এবং চাইল্ড 
দকয়ার ওয়াক্ত ারনের িানি সেয়সমর দোরানোর প্রসরনরাধ কনরনে।

 y েখে দকাসিে-১৯ সবসধসেনষধ উঠিনয় দেওয়া িনয়সেল রখে সেশু সেে্তারনের 
ঘটো অন্াবর ২০২০ এ ২,৭৬১ দিনক লাফ সেনয় সেনিম্র ২০২০ এ ৩,১২৯ এ 
উপেীর িনয়সেল, ো এক তরিমানি ৩৬৮ টি ঘটো বসৃদ্ধ2 । এই সেশুরা িব ধরনণর 
সেে্তারনের সেকার িনয়নে- োরীসরক, দেৌে, দমৌসখক, অবনিলা - কখনো ঘনর, 
দরমে মােষুনের ্ারা োরা রানের পসরসচর।  

১৫

১৬
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িিদে ো: ‘পোভরিোভর� িন্ন গদি কিোিো‘ ওয়ো�দে িু�

প্ােনেসমনকর ফনল কমমীরা কসমউসেটিনর সরনয় কাউনন্সললং প্রোে করনর 
পারর ো এবং সেশুরা দফি টু দফি কাউনন্সললনের েে্ চাইল্ড অ্ােনিানকসি 
দিন্ারগুনলানর আিনর পারর ো। স্ল্প দময়ানে সেশুনের প্রসর পাসরবাসরক সেে্তারে 
কমানর এবং েীঘ্তনময়ানে িামালেক প্রিা িংস্ার করনর চাইল্ডললংক কাে করার 
একটি েরুে ধারা প্রস্তুর কনরসেল।

সেশু ও মা-বাবানের িানি অেলাইে অসধনবেে পসরচালো করার েে্ চাইল্ডললংক 
 েটুি পাসরবাসরক বন্ধে রনড় দরালা ওয়াক্ত বকু প্রস্তুরর কনরসেল। ওয়াক্ত বকুগুনলা 
চাইল্ডললংনকর িামালেক কাে দপোেীবী ও স্ােীয় পরামে্তোরানের েল প্রস্তুর 
কনরসেনলে োরা খাে্ ঘাটসর, আয় হ্াি, উন্র ও স্কুু ল বনন্ধর কারনণ সেশুনের 
েীবে ব্ির িওয়ার সবষয়টি বেুনর দপনরসেনলে। মনোনোরটি সেল প্ােনেসমনকর 
িময় পাসরবাসরক সিংিা ও সেে্তারনের িম্খুীে সেশুনের গুরুত্বপণূ্ত মােসিক 
কাউনন্সললং ও িিনোসররা প্রোে করা। অেলাইনের দোরানোরগুনলা খবুই িরুঠির 
সেল এবং িকল কম্তকান্ড সেশুবান্ধব সেল। কম্তকান্ডগুনলা এমেিানব সেোইে করা 
িনয়সেল দেে দিগুনলা সেশু ও মা-বাবারা বাসড়র কাে সিনিনব করনর পানরে।1
 
সিংিার ফনল রিীরিানব মােসিক আঘার দপনয়নে এমে সেশুনের েে্ একেে 
কাউনন্সলনরর িানি কিা বলা একটি আবসে্ক সবষয়। অেলাইে দোরানোনরর অি্ত 
সেল দে আনবরীয় িিনোসররা প্রোে করা সরনয়সেল। ওয়াক্ত বনুক িংজ্াসয়র রঠে 
কাউনন্সলরনের শুরুনরই একটি পসরষ্ার প্রলরিয়া স্াপে করনর িািাে্ কনরসেল 
প্রসরটি সেশুর িানি সেয়সমরিানব কাে করার েে্।

িযদেোগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

ওয়াক্ত বকুটিনর পঁাচটি মসেউল সেল দেগুনলা পসরবারগুনলানক আন্তসরকরা তরসরর 
চে্তা; সচন্তার ব্াপানর সেয়সমর প্রসরফলে; অেিূুসর; মনোিাব ও আচরণ; চাপ সেয়্রিণ 
ও আরাম করার দকৌেল; আনবরীয় বসুদ্ধমতিা ও আত্ম-গ্িণ রনড় দরালা; পাসরবাসরক 

১৭      ওয়াক্ত বকু ও ফ্াসিললনটটর উিয়টিই অেলাইনে পাওয়া োয়।
    Building Family Bonds Children’s Workbook: https://a7a4295c-3398-440f-8c6a-992effcdbfd4.filesusr.com/ugd/969956_53cd4fab6c574d3294572befde5f4710.pdf  
    Building Family Bonds Facilitator’s Guide: https://a7a4295c-3398-440f-8c6a-992effcdbfd4.filesusr.com/ugd/969956_0b05fa9d613143a98bbb35f5d37e8e92.pdf

বন্ধে েঢ়ৃ কনর এমে কম্তকান্ড; এবং িমি্া িমাধানের দকৌেল দেখা ও সেশু 
সেরাপতিা পেনক্ষপ ইর্াসের মাধ্নম েসড়র কনরসেল।
ওয়াক্ত বনুক প্রেতি সেনে্তেোর মাধ্নম সেশুটির িানি কম্তকান্ডটি ধানপ ধানপ 
পসরচাললর িনয়সেল। মা-বাবা উপলস্র িানকে এবং অসধনবেেটি িয় দফানে অিবা 
দিায়াটিঅ্াপ কনল পসরচাললর িয়। সকেু সকেু সেশুনের সেশু সেে্তারে বা অবনিলার 
ইসরিাি আনে। দকউ দকউ রার তেসবক মা-বাবার িানি িানক এবং দকউ দকউ 
ফস্টার মা-বাবা বা আত্মীয়নের িানি িানক। 

প্রিম কনলর িময়, পনুরা প্রলরিয়াটি সবস্তাসররিানব বণ্তো করা িয় এবং সরে দিনক 
েয় মাি িমনয়র েে্ প্রর্াোগুনলা পসরষ্ারিানব বনল দেওয়া িয়। একটি েে-
োেনমন্াল, িিােিূুসরমলূক পসরনবে তরসর করা িয় দেখানে দরাপেীয়রার সবষয়টি 
ব্াখ্া করা িয়।দে দকানো েরুসর পসরলস্সরনর সেশুনের রানের কাউনন্সলনরর িানি 
দটললনফাে কল বা ম্ানিনের মাধ্নম দোরানোর করনর বলা িয়।

পরবরমী অসধনবেেগুনলানর, কাউনন্সলর সেশুটির আনবর ও অেিূুসরগুনলা এবং 
রার কী প্রনয়ােে রা রিীরিানব দবাোর দচষ্টা কনরে, এবং পসরবানরর োয়োসমক 
কীিানব সেশুনক প্রিাসবর কনর রা খসরনয় দেনখে। একটি আরামোয়ক পসরনবে 
তরসর করা িয় দেে সেশুটি সেরাপে অেিুব কনর রানের অরীনরর কিা ও ো 
সকেুই রানের অিসুবধা করনে বা সবপে্তস্ত করনে দি বব্াপানর কিা বলনর সেরাপে 
দবাধ কনর।  একটি দিল্ফ-অ্ানসেপনটন্স মলূ্ায়ে িনছে ওয়াক্ত বকুটির একটি অংে 
এবং এটি কাউনন্সলরনক োোয় সেশুটি সেনেনের ব্াপানর দকমে দবাধ করনে। 
কাউনন্সলনরর িানি সেশুটির দমলানমলা একটি সচন্তা-অেিূুসর-কম্ত পদ্ধসরর ্ারা 
সেনে্ত সের এটি খুঁনে দবর করার েে্ দে সেশুটি দকমে দবাধ করনে এবং দকাে 
লেসেিগুনলা কাে করনে এবং দকাে লেসেিগুনলা কাে করনে ো; কাউনন্সলর 
রারপর িমি্া িমাধাে ও আনরা িপুাসরে প্রোনের সেনক এসরনয় োে। কাউনন্সলর 
িমি্ার মনূল দপৌঁোে এবং িমাধানের সেনক কাে কনরে।

‘পাসরবাসরক বন্ধে রনড় দরালা‘ এর ব্াপানর ফ্াসিললনটটরনের সেনে্ত সেকায় আনে 
করসেটিি সবনিিাসরয়াল দিরাসপর উপর সিলতি কনর প্রানয়ারক কম্তকান্ড। 
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কম্তকান্ডগুনলা পাসরবাসরক বন্ধে েঢ়ৃ করার ব্াপানর মনোনোর দেয়, দেমে লক্ষ্ 
সেধ্তারনণর চে্তার মাধ্নম।

ফ্াসিললনটটরনের েে্ ওয়াক্ত বনুক পরীলক্ষর টুল অন্তিু্ত ক্ত করা িনয়নে এবং 
অেলাইনে ব্বিানরর েে্ উপনোরী করা িনয়নে। উনদেে্টি িনছে মা-বাবা/
দকয়ারসরিারনের িানি অসধনবেেগুনলা দিনক পাওয়া সেক্ষা ও িিনোসররা সেশুনের 
কানেও দপৌঁনে দেওয়া।

সেশুনের কী পসরমাণ মােসিক আঘানরর অসিজ্রা িনছে রার মলূ্ায়ে করনর ও 
রানের সেনেনের ও অে্নের িানি িপেনক্ত র ব্াপানর প্রিাব মলূ্ায়ে  সেয়সমর 
অসধনবেনেরও আনয়ােে করা িনছে।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি  

পাসরবাসরক সেে্তারে ও সিংিার একটি লকুাসয়র প্ােনেসমনক িম্খুীে িনছে 
এমে অিিায় সেশুনের কানে দপৌঁোনোর ব্াপানর িমি্াগুনলার কিা ওয়াক্ত বনুক 
আনলাচো করা িনয়নে।ওয়াক্ত বকুগুনলা এনক অপনরর পসরপরূক সিনিনব কাে 
কনরনে এবং কম্তকান্ডগুনলা সেোইে করা িনয়নে কাউনন্সলরনের মানধ্নম সেশু ও 
রানের মা-বাবানক অেলাইে িিনোসররা প্রোে করার েনয়। এই অসধনবেেগুনলার 
েে্ দিায়াটিঅ্াপ কল ও দটললনফাে কল ব্বিার করা িনয়সেল।

সবসধসেনষধ িিে িওয়ায় ও টিকাোে বসৃদ্ধ পাওয়ায়, সকেু সকেু মনুখামসুখ 
কাউনন্সললং অসধনবেেও চাইল্ডললংনকর চাইল্ড অ্ােনিানকসি দিন্ানরর িানি 
িংেকু্ত িনয়নে।

প্রিোি

 y ওয়াক্ত বকুগুনলার প্রিাব এখনো প্রািসমক পে্তানয় রনয়নে। রবওু, এটি একটি 
উপকারী িস্তনক্ষপ টুল সিনিনব প্রমাসণর িনছে। দকাসিে-১৯ এর িমনয় এখে 
পে্তন্ত এটি ৩৭ টি সেশুনক িিনোসররা প্রোে কনরনে, োনের মানে ৩৫ েে দমনয় 
ও ২ েে দেনল।

 y একটি বইনয় দপ্ দিরাসপ ও টক দিরাসপ িংেকু্ত করা খবু িানলা কাে কনর ।

 y ওয়াক্ত বকুটি কাউনন্সললংনক একটি িিে উপানয় পসরচাললর করার িনুোর 
প্রোে কনর এবং পসরবানররা িৎ, িসর্কানরর অেিূুসর ও সচন্তার কিা দেয়ার 
করনে। এটি উপকারী সিনিনব প্রমাসণর িনছে।

িযদেোটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y কম্তকান্ডগুনলা তবসচরিময় এবং এগুনলা দে দকানো এিসেসিটির বা বয়নির 
গ্রুনপর দক্ষনরি প্রনোে্। কম্তকান্ডগুনলার প্রানয়াসরক সেক রনয়নে দেগুনলা 
দিেেগুনলানক আেন্ময় কনর দরানল ও একটি ইসরবাচক সেনক সেনয় োয়। 
কাউনন্সলর প্রনর্ক সেশু ও পসরবারনক রানের সেনের রসরনর অগ্ির িওয়ার 
িনুোর প্রোে কনরে। কম্তকান্ডগুনলা পসরবানরর ইসরিাি, পসরনবে ও স্কু নলর 
রিীনর োয়।

 y দপ্রাগ্মাটি করসেটিি সবনিিাসরয়াল দিরাসপ ব্বিার কনর স্টচােচচারড অসধভব-
শি প্রোে কনর। একটি গুরুত্বপণূ্ত সেক িনছে শুধ ুসেশুনক েয় পনুরা পসরবারনক 
েসড়র করা, দেখানে মা-বাবার মানে অন্তর একেে উপলস্র িাকনবে। পসর-
বারগুনলানক একটি আরামরায়ক, হুমসকমলূক েয় এমে এবং েে-োেনমন্ল 
উপানয় েসড়র করা িনয়নে োর অন্তসে্তসির উনদেে্ সেল পনুরা প্রলরিয়ােনুড় 
সেশুটির সেরাপতিা সেশ্চির করা।

 y েচাউভসেলররচা উত্র প্রসশষিণপ্রচাপ্ত। রারা পসরষ্ারিানব প্রলরিয়াটি ব্াখ্া 
কনরে এবং প্রর্াো ও প্রািসমক সেয়ম বণ্তো কনরে। দরাপেীয়রা বোয় রাখা 
িয় ও রা পসরষ্ারিানব ব্াখ্া করা িয়। দে দকানো অসরসরক্ত িািাে্ প্রনয়ােে 
িনল রা প্রনয়ােেীয় অে্াে্ পসরনষবায় দরফানরনলর মাধ্নম প্রোে করা িয়।

৪২



 y সশশু-দেন্দ্রিে ও সশশু-বচান্ধব েম্েচান্ড সেশুনের বাসড়র কাে ও আনলাচোর 
মাধ্নম েসড়র ও আগ্িী রানখ। সেশুটি রানের ঘনরর েীবনের কিা োোনর 
পানর ও রানের অেিূুসরগুনলা বণ্তো করনর পানর। কাউনন্সলররা প্রসরলরিয়াগুনলা 
ব্বিার কনর সেশুনের োন্ত িনর িািাে্ কনরে এবং রারা দে অেিূুসরগুনলা 
সচসনির কনর দিগুনলার িানি মাসেনয় দেওয়ার ব্াপানর সেকসেনে্তেে প্রোে 
কনরে।  সেশুটির আনবরীয় অবস্া িরক্ত রার িানি দোট করা িয় এবং দকবল-
মারি রারপরই রি্ দেয়ার করার ব্াপানর উৎিাসির করা িয়। এই পদ্ধসরগুনলা 
এমেসক স্ল্পনময়ানেও খবু কাে্তকর সিনিনব প্রমাসণর িনয়নে।

 y   ওয়াক্ত বনুক প্রসরফলে ও আত্ম-িনচরেরার মাধ্নর অসধকরর উত্ম প্চাভর-
সটেংর জি্ মচা-বচাবচার িষিমিচা বসৃদ্ধর একটি সবষয়ও অন্তিু্ত ক্ত করা িনয়নে। 
মা-বাবানক োলস্তমলূক প্ানরসন্ং স্টাইনলর পসরবনর্ত  একটি িিনোসররামলূক 
স্টাইল ব্বিানরর েে্ উৎিাসির করা িয়। পাসরবাসরক বন্ধনের কম্তকান্ড উন্নর 
দোরানোনরর সিলতি রনড় দেয়। এটি স্ল্প দময়ানে সিংিা প্রসরনরাধ কনরসেল এবং 
মধ্ ও েীঘ্ত দময়ানে িামালেক প্রিা পসরবর্ত নের সিলতি স্াপে কনরসেল।

 y সেশুনের অেলাইনে িিনোসররা করার েে্ প্রেলুক্ত ব্বিানরর মাধ্নম েরুসর 
পসরলস্সরনর খাপ খাইনয় দেওয়ার ফনল সেশুনের সবরুনদ্ধ সিংিা প্রসরনরাধ করা 
িম্ব িনয়সেল এবং অিিায় সেশুনের িিনোসররা করা সরনয়সেল।

স েশুনের কন্ঠ

“আমচার েচাভে গ�ীর শ্চাি দিওয়চার েম্েচান্ডটি দবশ িভিজিচামূলে 
ও িিুি। এটি আমচার শরীর ি�চাচ�চা ও স িশ্চাি পর্ভবষিণ েরচার 
এেটি িুভরচাগ িৃষ্টি েভরভে।”

চাইল্ডল লংক দপ্রাগ্ানম অংেগ্িণ করা স েশু

ক�স স্টোভড: এ�জন �োউদন্সিদরর        
অভিজ্ঞিো
“ওয়াক্ত বকুটি একটি অিাধারণ অন্তরঙ্গরা তরসরর টুল এবং সেশুনের স্লস্ত দবাধ 
করানর িািাে্ করনর কাে্তকর প্রমাসণর িনয়নে। এটি কাউনন্সললং প্রলরিয়ার একটি 
খবুই গুরুত্বপণূ্ত পে্তায় এবং একটি ‘আসম এমে দকউ দে‘ বা ‘আমানক োো‘ 
একটি অিাধারণ ওয়াম্ত-আপ। আসম মনে কসর দে সেনের িপেনক্ত  ও সেনের 
কানের িপেনক্ত  োোনোটিও উপকারী কারণ এটি সেশুনের সেখনর িািাে্ করনব    
কাউনন্সললং কী এবং এটি দে রানের েে্ রারা ো বলনর চায় রা বলার েে্ এবং 
প্রনয়ােেীয় িিনোসররা পাওয়ার েে্ িসর্ই একটি সেরাপে স্াে।  কম্তকান্ডটির 
উনদেে্ িনছে একটি েে-োেনমন্াল দস্ি তরসর করা।“
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সেশুনের েে্ একটি সেরাপে এবং িরুক্ষামলূক 
পাসরবাসরক পসরনবে িষৃ্টির েে্ একটি 
িাইনকানিরাসপউটিক পদ্ধসর

ন্োিনোি অ্োদসোভসদয়িন অ্োদগইন্সট অ্ো-
ভিউজ (�নো�ভম), গুদয়িোমোিো
গুদয়িোমোিোর পটিূভম

 y গুনয়রামালায়, পাসরবাসরক সিংিা বংে পরপেরায় চনল এনিনে এবং রা স্া-
িাসবক রূপ সেনয়নে। মা-বাবা প্ানরসন্নের ব্াপানর রানের মা-বাবার কাে 
দিনক ো সেনখনেে রাই পেুরাবলৃতি কনরে এবং দে পসরমাণ সিংিা সবে্মাে 
রার কারনণ এটি অেেৃ্ ও স্ািাসবক িনয় োয়। পাট্তোরনের মানে, সেশুনের ও 
সকনোর-সকনোরীনের প্রসর এবং িাইনবানের মানে সিংিা অেিূুর িয়।।

 y দমনয় ও সকনোরী োরীরা1  রিমারর সিংিার সেকার িয়: োরীসরক, দেৌে, 
মােসিক, আসি্তক, রঠেরর, প্ররীকী এবং িবচাইনর খারাপ দক্ষনরি, োরী ির্া। 
োরীনের েসমনয় রাখা িয় ও তবষম্ করা িয়, রানের সবরুনদ্ধ সিংিানক স্ািাসবক 
করা িয় এবং অেেৃ্ কনর রাখা িয়। রানের প্রায়ই ঘনর আবদ্ধ কনর রাখা িয় 
ঘনরর কাে ও প্রেেনের েে্।

 y প্রায় পঁাচ েরাংে োরী োসেনয়নেে দে সেশুকানল রারা দেৌে সিংিার সেকার 
িনয়নেে এবং দমনয় ও সকনোরী োরীরা দেৌে ও োরীসরক সিংিার সেকার িওয়ার 

১৮                    https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/GTM/INT_CRC_NGO_GTM_29869_E.pdf
১৯                    https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/GTM/INT_CRC_NGO_GTM_29869_E.pdf, p.3.

িম্াবো িবচাইনর দবসে। দেখানে ০ দিনক ৬ বের  বয়িী দমনয়নের সবরুনদ্ধ 
করা দেৌে অপরাধ একই বয়নির দেনলনের সবরুনদ্ধ করা অপরানধর প্রায় একই 
পে্তানয়, সকনোরী বয়নির দমনয়নের (১৩ িনক ১৭ বের বয়ি) দেৌে সিংিার 
সেকার িওয়ার িার সকনোর দেনলনের চাইনর উনলেখনোর্িানর দবসে (সপসেএইচ, 
২০১৭)।2

 y বহু পসরবার োনের িানি কোকসম কাে কনর রারা অপ্রাসরঠিাসেক অি্তেীসরর 
উপর সেি্ত র কনর এবং  রারা লকোউনের িময় িরকানরর কাে দিনক দকানো 
িিনোসররা পায়সে, ো রানের পসরবানরর েীসবকার উপর এবং রানের টিনক 
িাকার িক্ষমরার উপর অসর সবরূপ প্রিাব দফনলসেল।

িযদেো: ভনরোপে পোভরিোভর� থিোন তিভর �রদি মো-িোিোর জন্ ওয়ো�দে িপ

লকোউে িীমাবদ্ধরা ও হ্ািকৃর কমমী কারনণ কোকসম বাধ্ িনয়সেল সেশু, 
সকনোর-সকনোরী ও মা-বাবার িানি মনুখামসুখ দিরাসপউটিক কাে বন্ধ করনর। এটি 
দচনয়সেল রানের পসরবানর একটি সেরাপে  ও িরুলক্ষর স্াে তরসর করার েে্ মা-বাবা 
ও দকয়ারসরিারনের টুলি ও জ্াে প্রোে চাল ুরাখা।

১৮

১৯
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এটি দফাে েসরপ পসরচাললর কনরসেল দকাসিে-১৯ কীিানব সেশু ও রানের 
পসরবারগুনলানক আরিান্ত করনে দি ব্াপানর একটি িঠিক সচরি তরসর করনর এবং 
সবে্মাে কম্তকান্ড ও িানলা চে্তাগুনলা কীিানব পসরবর্ত নের মাধ্নমম উপনোরী করা 
োয় রা সচসনির করনর।

কোকসম সিদ্ধান্ত গ্িণ কনরসেল মা-বাবা ও দকয়ারসরিারনের েে্ একটি 
দিরাসপউটিক ওয়াক্ত েপ আনয়ােে করনর। েখে মনুখামসুখ দমলানমোর অেমুসর 
সেল ো রখে িাচু্ত য়ালিানব একটি িাপ্তাসিক অসধনবেনের আনয়ােে করা িনয়সেল।
মা-বাবা ও দকয়ারসরিারনের দিই পসরলস্সরগুনলা সচসনির করার েে্ টুলি প্রোে 
করা িনয়সেল দেগুনলানর েঁুসক রনয়নে। ধীনর ধীনর রানের িক্ষমরা রনড় দরালা 
িনয়সেল রানেরনক রানের অধীনে িাকা সেশু ও সকনোরনের িরুক্ষা করনর।
িাপ্তাসিক ওয়াক্ত েনপর অি্ত সেল দে কোকসম পে্তনবক্ষণ করনর িক্ষম িনয়সেল দে 
দকাসিে-১৯ কীিানব অিিায় সেশু ও রানের পসরবারগুনলানক প্রিাসবর করসেল

িযদেোগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

দফব্রুয়াসর ও েেু ২০২১ এ েটুি উন্কুক্ত কল করা িনয়সেল দিাোল দেটওয়ানক্ত র 
মাধ্নম দেখানে মা-বাবা ও দকয়ারসরিারনের অংেগ্িণ করার েে্ আম্রিণ োোনো 
িনয়সেল।এর মানে সেল মা-বাবা োনের আইসে প্রলরিয়ায় আোলর দরফার কনরনেে 
এবং সেশু ও সকনোরনের িিনোসররা প্রোে ও আের করা উৎিাসির করা।  

প্রিম দকানিানট্ত প্রসর ওয়াক্ত েনপ ৬০ েে কনর অংেগ্িণকারী সেনলে োনের 
েটুি গ্রুনপ সবিক্ত করা িনয়সেল, এবং স্রীয় দকানিানট্ত প্রসর ওয়াক্ত েনপ ৮৫ েে 
অংেগ্িণকারী সেনলে োনের সরেটি গ্রুনপ সবিক্ত করা িনয়সেল। শুরুনর প্রসর 
দকানিাট্তনক এক প্ানকে উপকরণ প্রোে করা িনয়সেল োর মানে সেল দেখানোর ও 
পড়ার উপকরণ দেগুনলা সবসিন্ন অসধনবেনে ব্বিার করা িনয়সেল। 

ওয়াক্ত েনপর এক িপ্তাি পর দিায়াটিঅ্ানপর মাধ্নম একটি গুরল ফরম ব্বিার 
কনর একটি ফনলা-আপ করা িনয়সেল। এনর দেখা িনয়সেল অংেগ্িণকারীরা কী 
সেনখনেে এবং কীিানব রারা এগুনলা রােনর তেেশ্ন্ে েীবনে প্রনয়ার কনরনেে।

দলখার িময়, ওয়াক্ত েপগুনলা সরনমাটলল চলমাে আনে। কোকসমর পসরকল্পো িনছে 
পসরবার ও সেশুনের িানি মনুখামসুখ কাে শুরু িনল পনরও িাচু্ত য়াল অসধনবেেগুনলা 
চাল ুরাখা।িাচু্ত য়ালল কাে করনল দেিব পসরবারগুনলার মােসিক িানপাট্ত দিন্ানর 
ভ্রমণ করনর অিসুবধা িয় রানের িিনোসররা করা িম্ব িয়।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি  

পসরবারগুনলা িাধারণর বনড়া এবং সেম্ন আি্তিামালেক অবস্াে দিনক আনি।রানের 
িকনলর ইন্ারনেট দেই, রাই কোকসম দমাবাইল োটা সরচাে্ত পাঠিনয়নে দেে রারা 
ওয়াক্ত েনপ অংেগ্িণ করার েে্ ইন্ারনেনট েকু্ত িনর পানর। িাচু্ত য়াল িানব করার 
কারনণ সবসিন্ন অঞ্চল দিনক দলাকেেনের কানে দপৌঁোনো িম্ব িনয়নে।েমু, 
দিায়াটিঅ্াপ, গুরল ফরমি, কুইে ও ইউটিউব, িব ব্বিার করা িনয়সেল।
ওয়াক্ত েনপর প্রসরটি দকানি্তর েে্, আটটি িাচু্ত য়াল দিেে করা িনয়সেল েনুমর 
মাধ্নম এবং দিায়াটিঅ্ানপর মাধ্নম আটটি লফেব্াক অসধনবেে অেলুঠির        
করা িনয়সেল। 

ওয়াক্ত েপগুনলা কোকসমর মােসিক িানপাট্ত দিন্ার দিনক েইুেে িাইনকাললেনস্টর 
মাধ্নম করা িনয়সেল োনের সবশ্বসবে্ালনয় িাইনকাললেনর পড়ুয়া োরিরা িিনোসররা 
কনরসেল। সিমগুনলার মানে সেল পাসরবাসরক িমি্া, আত্ম-িম্ােনবাধ, দোরানোর, 
িংঘার সেরিে, সেশু অসধকার ও িানলা ব্বিার। মা-বাবা ও দকয়ারসরিারনের 
রানের প্ানরসন্নের ধারা পসরবর্ত নে এবং েননের সিলতিনর েরুে ধারা পেুরায় দেখার 
ব্াপানর িিনোসররা করা িনয়সেল। প্ানেসন্ং দেটি অসিংি উপায় ও প্রিা প্রসরঠিা 
করা, সবশ্বাি তরসর কনর। ওয়াক্ত েপগুনলা অেলুঠির িয় েমু প্াটফনম্তর মাধ্নম 
এবং লফেব্াক গ্িণ করা িয় দিায়াটিঅ্ানপ প্রশ্নমালার মাধ্নম।কম্তকান্ডগুনলা 
দিায়াটিঅ্াপ গ্রুনপর মাধ্নম পাঠানো িয়। েেলপ্রয় সেক্ষার দমিেললে প্রনয়ার করা 
িনয়সেল, দেটি িনছে মা-বাবা, দকয়ারসরিার ও ফ্াসিললনটটরনের মানে প্রসরফলে, 
অংেগ্িণ ও পারস্সরক দোরানোর। িবচাইনর বনড়া চ্ানলঞ্জ সেল মা-বাবানের 
সবসিন্ন অেলাইে টুল ব্বিার করনর দেখা। দবসেরিার অংেগ্িণকারী সেনলে সেম্ন 
আনয়র পসরবার দিনক এবং কানরা কানরা ইন্ারনেট সেল ো।কোকসম মা-বাবানক 
একটি অলাউনয়ন্স সেনয়সেল োটা সরচাে্ত করার েে্ দেে রারা ইন্ারনেট ব্বিার 
করনর পানর।
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প্রিোি

 y পঞ্চােটি পসরবার (৬৩ েরাংে) রােনর ঘনর সিংিা কসমনয়নে, ওয়াক্ত েনপ প্রেতি 
জ্াে ও টুল প্রনয়ার করার মাধ্নম। এই হ্ািটি পসরবারগুনলানর দেখা সরনয়সেল 
দিরাসপউটিক ওয়াক্ত েনপ অংেগ্িণ করার আেমুাসেক সরে মাি পর, েসেও 
এটি পসরবার দিনক পসরবানর সিন্ন িনয়সেল। 

 y ওয়াক্ত েপগুনলা মা, বাবা ও দকয়ারসরিারনের আচরণ পসরবর্ত ে কনরসেল। 
রানেরনক প্ানরসন্নের েে্ অসিংি সবকল্প প্রস্তাব করা িনয়সেল এবং 
সেরাপে স্াে প্রোে করা িনয়সেল দেখানে রারা রানের অসিজ্রা, রানের 
িমি্া ও দেিকল পেনক্ষপ রানের সেশু ও সকনোর সকনোরীনের বনড়া করনর 
িািাে্ কনরনে দিিনবর ব্াপানর দেয়ার করনর পারনরে। রানেরনক রানের              
প্ানরসন্নের ধারা সচসনির করনর এবং সিংিা দে িঠিক উপায় েয় রা বেুনর 
িিনোসররা করা িনয়সেল, বরং রারা সেনখসেনলে রানের িন্তােনের েষৃ্টিিলঙ্গ 
বেুনর এবং রানের সেনেনের সেশুকাল িপেনক্ত  িাবনর। এগুনলা মা-বাবানক 
উৎিাসির কনরনে দকউ সকেু মনে করার বা অপরাধী িওয়ার িয়মকু্ত িনয় 
পসরবর্ত ে আোর। 

 y ওয়াক্ত েনপ প্রেতি িপুাসরে ও সেনে্তেোগুনলা ব্বিার করার পর, মা-বাবা ও 
দকয়ারসরিাররা পসরবানরর মানে িপেক্ত গুনলার উন্নসর, িানলা দোরানোর ও 
প্ানরসন্নের অসিংি সবকল্প ব্বিানরর কিা োসেনয়সেনলে। এই পসরবারগুনলা-
দর দে মলূ পসরবর্ত েগুনলা দেখা সরনয়সেল দিগুনলা িনছে পসরবানরর োলন্তপণূ্ত 
িিাবস্াে, সেশুনের েে্ েনেেীল পসরনবে এবং ঘনর সেরাপে স্াে সচসনিরকরণ।

 y প্রসেক্ষনণর কাে্তকাসররা মলূ্ায়ে করা: ওয়াক্ত েনপর দেনষ দে জ্াে অে্তে করা 
িনয়নে রার মলূ্ায়ে করার েে্ কোকসম একটি মলূ্ায়ে পসরচালো কনরসেল; 
এটি একটি কুইনের মাধ্নম অেলুঠির িনয়সেল। 

িযদেোটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y পসরবচার ও সশশুভদর িচাভে দরচাগচাভরচাগ রচাখচা: কোকসম শুরুনরই বেুনর 
দপনরসেল দে পসরবারগুনলা ও সেশুনের িানি সেয়সমর দোরানোর রাখা সেল 
অপসরিাে্ত এবং এটি করনর রারা দফাে েসরপ ও অেলাইে ওয়াক্ত েনপর 

আনয়ােে কনরসেল।  

 y িভব্চাচ্চ ফলচাফল দপভি মচাসিভয় দিওয়চা: কোকসম েরুে পসরলস্সরর িানি 
মাসেনয় সেনর সবে্মাে কম্তকান্ড ও িানলা চে্তা পসরবসর্ত র কনরসেল। ইন্ানেট 
ও দটললনফাে সরনমাটিানব কসমউসেটিগুনলানক েসড়র করনর িািাে্ কনরসেল 
এবং কমমীরা কাে কনরনেে এই দোরানোরগুনলানক ব্লক্তরর, অংেগ্িণমলূক 
ও কাে্তকর করনর, গ্রুপ গুনলার েে্ উপনোরী করনর দিগুনলানক পসরবর্ত ে 
করনর। দলখার িময়, কাোকসমর সবশ্বাি সেল দে এই িাইসরিে মনেলটি বাস্তব-
িম্র এবং রারা ওয়াক্ত েপগুনলা িাচু্ত য়ালল ও মনুখামসুখ আনয়ােে করা চাললনয় 
োনব দেনিরু এটি মা-বাবানের অংেগ্িনণর িনুোর বসধ্তর করনব।

 y প্রসিসিয়ি পসরবি্িশীল পসরক্স্সির িচাভে মচাসিভয় সিভি সিয়সমি          
সবভলেেণ ও সরস�শি: মসেটসরং ফরনমর মাধ্নম প্রাপ্ত রি্ কোকসমর কমমীরা 
লরিটিকালল পে্তানলাচো ও প্রসরফললর কনরনেে এবং  রানের টিম সমটিনে 
িাপ্তাসিক দকি সবনলিষণ িপেন্ন কনরনেে। টিমগুনলানক উৎিাসির করা িনয়সেল 
অসিজ্রা, চ্ানলঞ্জ, িানলা চে্তা এবং সেক্ষাগুনলা দেয়ার করনর; রারা রানের 
েলক্তমতিা ও েবু্তলরা, রারা কীিানব ওয়াক্ত েনপর সবষয়গুনলা িামনলনেে 
এবং ওয়াক্ত েপগুনলা কীিানব মা-বাবানের ইসরবাচকিানব প্রিাসবর কনরনেে 
রাও দেয়ার কনরসেনলে। কমমীরা িাপ্তাসিক সিলতিনর দকাসিে-১৯ পসরলস্সর 
সবনলিষণ কনরসেনলে, পরবরমী িপ্তানির েে্ দকানো পসরবর্ত ে করনর িনল রা                
সবনবচোয় সেনয়।

 y ওয়চাে্শভপর পচারস্পসরে দরচাগচাভরচাগমূলে ধরণ: অসিজ্রা দেয়ার করা 
িনয়সেল দেগুনলার িানি রতিরর রি্ প্রোে করা িনয়সেল দেে মা-বাবা এবং 
দকয়ারসরিাররা েিােি চে্তা সচসনির করনর পানরে। অংেগ্িনণর একটি 
পসরনব-ে তরসর করা িনয়সেল, দেখানে মা-বাবানের োে করা িয়সে, দেখানে 
রানেরনক সেনেনের অসিজ্রার কিা িৎিানব প্রকাে করনর আত্মসবশ্বাি প্রোে 
কনরসেল।

 y সেক্ষার উপকরণ প্রোে করা িনয়সেল দেে মা-বাবা ঘনর ললসখর কাে্তরিম পসর-
চালো করনর পানরে।
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একেে োেীর িানি কাে করার িময় কোকসম দেনখনে দে রার পাট্তোনরর কাে 
দিনক দে সিংিার সেকার সরসে িনয়নেে রা রানের িপেনক্ত র শুরুর সেেগুনলা দিনকই 
শুরু িনয়নে।সবনয়র পর ও রানের সরে কে্ার েনন্র পর এগুনলা আনরা বসৃদ্ধ 
দপনয়নে। অ্ালনকািনলর প্রিানব দিনক রার স্ামী রার কে্া ও স্তীনক দমৌসখকিানব 
ও োরীসরকিানব আরিমণ কনরসেল। দি রার আসি্তক সবষয়গুনলাও সেয়্রিণ করর।
একটি দমনয়র সরেটি িন্তাে সেল, দি একটি িসিংি ও আগ্ািী চনরি বাি করর 
দেমেটা রানের মা-বাবা কনরনে। একটি আইে প্রলরিয়ার মাধ্নম, োেীনক রানের 
অসিিাবকত্ব প্রোে করা িনয়সেল। কোকসমর পসরবার পসরকল্পোর অংে সেল োেী 
ও মা উিনয়র িানি কাে করা।জ্াে ও টুল প্রোে করা িনয়সেল রানেরনক সিংিা, 
প্ানরসন্ং ধরণ, িানলা িপেনক্ত  কী িানক, েঁুসক কীিানব সচসনির করনর িয় এবং 
সেশুনের কীিানব িরুলক্ষর করনর িয় দিিব সবষয় বেুনর িািাে্ করার েে্।
এই প্রলরিয়াটি োেীনক বেুনর িিনোসররা কনরনে দে বহু বের ধনর সরসে সিংিার 
সেকার িনয়নেে। সরসে রার স্ামীর কাে দিনক িপেণূ্তরূনপ আলাো িওয়ার সিদ্ধান্ত 
গ্িণ কনরসেনলে, এবং এখে সরসে রার োসর-োরসেনের উষ্রা ও রানের চাসিোর 
প্রসর িাড়া সেনয় রানের বনড়া করনেে।
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সিংিা ও সেশু সেে্তারনের ক্ষর িাসরনয় রুলনর
 দিরাসপউটিক পদ্ধসরর ব্বিার

ফুন্ডোভসদয়ো জুদ�োভন কমন্সিদ�ো এভস 
(জুদ�োভন), কমন্সিদ�ো
কমন্সিদ�োর পটিূভম

 y সেশুনের প্রসর পাসরবাসরক সিংিার িার উচ্চএবং এটি প্ােনেসমনকর িময় আনরা 
বসৃদ্ধ দপনয়নে। (ইউসেনিফ কাসন্ট অলফি অ্ােয়ুাল সরনপাট্ত ২০২০).1

 y ৯১১ িটলাইে পাসরবাসরক সিংিার দক্ষনরি ২৮ েরাংে বসৃদ্ধর কিা োসেনয়নে। 
প্ােনেসমনকর প্রিম েইু মানি কল।এই িংখ্াগুনলা িনছে োরীনের সবষনয় সকন্তু 
দেিব িংরঠেগুনলা সেশুনের িানি কাে করনে রারাও িসিংিরা বসৃদ্ধর কিা 
োসেনয়নে। অন্াবর ২০২০ এ, কল অধ্ত সমললয়নে দপৌঁনেসেল, ো সেনে্তে কনর 
দে িসিংিরা একটি আেংকােেক িানর বসৃদ্ধ পাশ্ছেল।2

 y িামালেক সবসেন্নরা, সেক্ষার অিাব, প্রালন্তসককরণ, এবং অ্ালনকািল ও রোনরর 
অপব্বিার উচ্চ পে্তানয়র ঘনরায়া িসিংিরায় অবোে দরনখনে। বংেপরম্রায় 
িসিংিরার ধারাও রনয়নে দেখানে প্রাপ্তবয়স্রা রানের সেশুকানল দেসরবাচক 
অসিজ্রার সেকার িনয়নে ো রারা রানের িন্তােনের দক্ষনরি পেুরাবলৃতি করনেে।

২০                   https://www.unicef.org/media/100946/file/UNICEF%20Annual%20Report%202020.pdf
২১                   https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
২২                   https://rm.coe.int/mexico-covid-19/1680a02666 

 y ে্ ে্ােোল সিনস্টম ফর ে্ প্রনটকেে অব রাল্তি, বনয়ি অ্ান্ড অ্ানোনলনি-
ন্ি3 (সিসপন্না) দকাসিে-১৯ এর পটিূসমনর পসরবানরর মানে িসিংিরা, োর 
মানে রনয়নে দেৌে িসিংিরা, বসৃদ্ধ পাওয়ার একটি প্রবণরা দেখনর দপনয়নে। 
প্ােনেসমনক সেশুরা সবসেন্ন িাকার ফনল সরনপাটি্তং ও সচসনিরকরণ ব্াির 
িনয়নে, এ কারনণ দে িাধারণর দেিব োয়রায় িসিংিরা সচসনির করা োয়, 
দেমে স্কু ল ও অে্াে্ িামালেক স্াে, দিগুনলা বন্ধ িনয় সরনয়সেল।

িিদে ো: িংিপরম্মরোয় িদি আসো সভিংসিো িদন্ এ�টি                                        
কথরোভপউটি� প্রলক্য়ো

েনুকাসের দিরাসপউটিক পদ্ধসরর মানে রনয়নে একগুছে সেক্ষণীয়, মােসিক ও 
সবনোেেমলূক দকৌেল দেগুনলার সবনেষ উনদেে্ িনছে পসরবারটিনক িিনোসররা 
করা।পাসরবাসরক দিরাসপনস্টর িানি একটি সেরাপে ও সবশ্বানির িপেনক্ত র মাধ্নম, 
পসরবারটিনক রানের েীবনের অসিজ্রা বেুনর, রানের আত্ম-মে্তাোনবাধ তরসর 
করনর ও মােসিক স্ানস্্র ব্াপানর িািাে্ করা িয়।রানেরনক িসু্্ িপেক্ত  তরসর 
করনর উৎিাসির করা িয় দেে রারা চানপর ব্াপানর রানের প্রসরলরিয়া মাসেনয় সেনর 
পানর এবং ক্ষসরকর মাসেনয় দেওয়ার দকৌেল বাে সেনয় আনরা কাে্তকর প্রসরলরিয়া 
দপনর পানর।
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দমিেললের সরেটি মলূ পে্তায় রনয়নে:
 y পসরবানরর িানি একটি সেরাপে ও সবশ্বানির িপেক্ত  তরসর করা।

 y পসরবারগুনলার িানি সেসবড়িানব কাে করা রানেরনক দেসরবাচক অসিজ্রা  
প্রলরিয়াোরকরনণ িািাে্ করা দে িমনয় রারা েরুে ধরনণর িপেক্ত  রঠে 
করনর সেখনব।

 y েরসেে পে্তন্ত ো পসরবারগুনলা িিায়রা ব্রীর েরুে সেক্ষাগুনলা প্রনয়ার করনর 
সেখনব ররসেে পে্তন্ত রা পে্তনবক্ষণ করা।

িিদে োগুদিো �বীিোদি িোস্িোয়ন �রো িদয়ভেি

বংেপরপেরায় চনল আিা সিংিা বন্ধ করনর েনুকাসের দিরাসপউটিক পদ্ধসর 
সেম্নললসখর উপানয় বাস্তবায়ে করা  িনয়নে।

িমভবি লষি্র ক্স্র েরচা- একেে েনুকাসে দিরাসপস্ট িপ্তানি একবার 
অসধনবেনের েে্ পসরবারটিনক পসরেে্তে কনরে দেখানে পসরবানরর িেি্রা সবসিন্ন 
সবষয় ও পসরলস্সর সেনয় আনলাচো কনরে দেগুনলা রারা উন্নর করনর চাে। এগুনলা 
করা িয় রিীর প্রসরফলে, আত্ম-মলূ্ায়ে, িমনবর লক্ষ্ লস্র করা এবং রারা দেনল 
দবলায় দে সিংিার সেকার িনয়সেল দিগুনলার প্রিাব দিনক পেুরুদ্ধার প্রলরিয়ায় কাে 
করার মাধ্নম।  
 
ব্ক্তিগি ও পচাসরবচাসরে পসরেল্পিচা - পসরবানরর  িেি্রা রানের সেশুনের িানি 
পেুরাবলৃতিমলূক সিংিা এড়ানোর েে্ এবং পসরবার সিনিনব সেরাপতিার সবষনয় 
দকৌেল ও টুলি িপেনক্ত  দেনখে।ব্লক্তরর ও পাসরবাসরক পসরকল্পো প্রস্তুর করা িয় 
ো রানের একটি সিন্ন িসবষ্র তরসর করার িনুোর প্রোে কনর।এমা এিনপনেনলর 
ফাংকেোল দস্লটি1  ব ব্বিার করা িয় পসরবারগুনলানক লফেব্াক প্রোে করার 
এবং ইসরবাচক আচরণ ও েলক্তমতিার ব্াপানর লক্ষ্ সেধ্তারণ করনর ো রারা অে্তে 
কনরনে বা বসৃদ্ধ কনরনে।
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অসিসরতি িহচায়িচা - সেক্ষা পসরনষবা প্রোে করািয় দেে সেশু ও সকনোররা 
পড়ানোো চাললনয় দেনর পানর এবং প্রাপ্তবয়স্রা রানের চাকসর ও অি্তনেসরক 
অবস্ার উন্নসর করনর পানর। িরকানরর িামালেক কাে্তরিমগুনলার মাধ্নম 
পসরবারগুনলানক স্াস্্ ও খাে্ পসরনষবা দপনর িিায়রা করা িয়। েনুকাসে রানের 
সেনেনের দে দিন্ানর সবনোেেমলূক ও দখলাধলুার কাে্তরিম পসরচালো কনর।

ফভলচা-আপ এবং মূল্চায়ি - পাসরবাসরক দিরাসপস্ট একটি েয় ষান্াসিক ফনলা 
আপ পসরচালো কনরে িস্তনক্ষনপর কাে্তকাসররা পসরমাপ করনর। 
এটি সেশুনের েীবনের মাে, স্াস্্ ও আনবরীয় স্ানস্্র মনরা সবষয়গুনলা দেনখ, 
এবং দে এলাকাগুনলানর এখনো িিায়রার প্রনয়ােে দিখানো িস্তনক্ষপ মেবরু 
কনর।দিরাসপউটিক িিায়রা অে্াে্ এলাকায় পসরবর্ত েনক উৎিাসির কনর, দেমে 
দেখানে অসধনবেেটি অেলুঠির িনব পসরবানরর দিই ঘরটিনক পসরষ্ার ও পসরছেন্ন 
রাখা দেে এটি আনবরীয় অবস্াগুনলা সেনয় আনলাচো করা ও কিা বলার মনরা 
একটি ইসরবাচক পসরনবে িয়।েনুকাসে আচার, দখলা দিরাসপ এবং কলা সিলতিক 
কম্তকানন্ডর মাধ্নম পসরবারগুনলানক রানের অবস্া িপেনক্ত  িোর িনর এবং রানের 
পাসরবাসরক েীবনের সেয়্রিণ একটি েঢ়ৃ উপানয় দেওয়ার ব্াপানর িািাে্ কনর।

ক�োভিড -১৯ এর আদিোদ� িযদেোটি �বীিোদি পভরিোিনো �রো িদয়ভেি 

পসরবারগুনলার িানি কােগুনলা সিসেনয়া বা দফাে কনলর মাধ্নম করার ব্বস্া করা 
িনয়সেল। িিনোসররা ও অেেুানের মাধ্নম, দেিব পসরবানরর দকানো দটললনফাে 
সেল ো েনুকাসে রানের দমাবাইল ে্রি প্রোে করনর িক্ষম িনয়সেল। লকোউনের 
শুরু িপ্তানি একবার এমেসক েইুবার কল প্রসরঠিা করা িনয়সেল, োর মাধ্নম 
পসরবারগুনলানক েরূ িনর িিনোসররা প্রোে করা িনয়সেল এবং দিরাসপউটিক 
প্রলরিয়াটি ব্ির িওয়া পসরিার করা িনয়সেল।

সবসধসেনষধ সেসিল িওয়ার পর দিনক েনুকাসে একটি িাইসরিে দমানে কাে করনে, 
অি্তাৎ সকেু কম্তকান্ড মনুখামসুখ এবং সকেু েরূবরমী উপানয় পসরচাললর িনছে, িকল 
িরকারী সেনে্তেো দমনে। 
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প্রিোি

 y েনুকাসে িরািসর ৪,০০০ এরও দবসে পসরবানররিানি কাে কনরনে। েসেও 
িফলরার িানরর রাররম্ িয়, এটির িার ৮৫ দিনক ৯০ েরাংে পে্তন্ত।

 y একটি পসরবানর প্রিম পসরবর্ত েটি িনছে আনবরীয় ও বসুদ্ধবলৃতিক, ো মা-বাবার 
সেনেনের েীবনে সিংিার প্রিানবর সবষনয় এবং ফনল রানের দেনল ও দমনয়নের 
েীবনের উপর প্রসরফলনের মাধ্নম  এটি করা িয়। রারা বেুনর পানরে দে 
পসরবানরর িপেক্ত গুনলা অবে্ই পসরবর্ত ে িনর িনব এবং দিগুনলা পসরবর্ত ে 
িনর পানর এবং রারা এনক অপনরর িানি িংেকু্ত িওয়ার েরুে পদ্ধসর দেনখ।  

 y মা-বাবা রানের দেনল দমনয়নের োিে করার েে্ েরুে পদ্ধসর দেনখে ও ব্ব-
িার কনরে। পসরবাসরক অসধনবেেগুনলার  িময় এগুনলা প্রসেক্ষকরা উোিরণ 
সেনয় দেখাে।

িিদে োটি ক�ন �োযদে�র ভেি

 y মচা-বচাবচার আত্ম-মূল্চায়ি ও প্রসিফলি: েনুকাসে দচষ্টা কনর বংে পরপেরায় 
চনল আিা সিংিা বন্ধ করনর। িস্তনক্ষনপর মলূ সবষয়টি িনছে পসরবানরর প্রাপ্ত 
বয়স্ ব্লক্তনের আত্ম-মলূ্ায়ে করা। রারা ঘনর দেিব িমি্ার িম্খুীে িে 
দিগুনলার ব্াপনর রানের আচরণ  ও িসুেসে্তষ্ট কম্তকানন্ডর িলরিয়িানব পরীক্ষা 
কনরে। এটি একটি েীঘ্ত ও েঃুিাধ্ কাে, সকন্তু প্রাপ্তবয়স্নের এটি বেুনর 
পারা খবুই গুরুত্বপণূ্ত দে রারাও সেশুকানল সিংিার সেকার িনয়নেে এবং রারা 
পসরবর্ত ে আেনর চাে। এটি একটি গুরুত্বপণূ্ত আসবষ্ার কারণ বেুনর পানরে দে 
একই আচরণ রানের দেনল ও দমনয়নের মাধ্নম চলনর িাকনব। িোর িওয়ার 
মাধ্নম, রারা রানের কনম্তর সেয়্রিণ গ্িণ কনরে এবং দেসরবাচক অসিজ্রার 
চরি বন্ধ কনরে ো রারা সেনেনের সেশুকাল দিনক বনয় সেনয় এনিনেে।

 y গুরুত্বপূণ্ পসরবি্ভির জি্ স্চায়ী ও দীর্-দময়চাসদ িহভরচাসগিচা: পসরবাসরক 
দিরাসপস্ট প্রসরটি পসরবানরর িানি সেশু ও পসরবানরর িানি িনব্তাতিম পসরনবে 
তরসর করার েে্ কাে কনরে। এটি একটি েীঘ্ত প্রলরিয়া: আচরনণ পসরবর্ত ে 
আেনর ও সিংিার ধারায় পসরবর্ত ে আেনর রড় দে িময় লানর রা িানড় সরে 
বের দিনক শুরু কনর িনব্তাচ্চ পঁাচ বের পে্তন্ত িময় লারনর পানর। মানে মানে, 
সিংিা পসরমানপর মলূ্ায়নের েসরনপ দস্ানরর পসরবর্ত ে েসিিুক্ত করা িনয়নে 
দের বেনরর উপনর। ধীনর ধীনর, পসরবানরর অগ্রসর দেখা দেনর পানর পসরবানরর 
িেি্নের মানে দোরানোনরর মাে উন্নয়নের মাধ্নম, এবং অসিংি িপেনক্ত র 
সেনক ধাসবর িওয়ার মাধ্নম।

 y েীঘ্ত দময়ানে পাসরবাসরক স্ানে দিরাসপনস্টর উপলস্সর এবং রিমারর পসরেে্তে 
িসিংি ঘটো হ্ানি অবোে রানখ। পসরবার ও দিরাসপনস্টর মনধ্ প্রিম িপ্তানি 
একটি সেরাপে িপেক্ত  রঠির িয়, দে অসরসরক্ত, রিীর কানের িনুোর কনর 
দেয়। এটি পনুরা পসরবারনক রানের িপেনক্ত  একটি দটকিই পসরবর্ত ে আেনর 
িািাে্ কনর, দকবল একেনেরমানে েয়।
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ক�স স্টোভড: এ�টি পভরিোর

এই পসরবারটি পাসরবাসরক প্রলরিয়ার একটি সেসবড় পে্তানয় আনে। এই পসরবারটিনর 
একেে সিনঙ্গল মা ও চার িন্তাে আনে। মা পাসরবাসরক দিরাসপনস্টর িানি কাে
করনেে রার চার িন্তানের িানি রার িপেক্ত  উন্নয়নে, রানের োিে করার দক্ষনরি 
সিংিা পসরিার করনর, এবং পসরবানরর আসি্তক অবস্ার উন্নসর ঘটানর।

এই উনদেে্গুনলা শুরুনর েসিিুক্ত করা িয়। ০ দিনক ১০ পে্তন্ত একটি দস্ল ব্বিার 
কনর, দিই উনদেে্গুনলানর মা সচসনির কনরে দে সরসে শুরুনর দকাে পে্তানয় আনেে।
উনদেে্গুনলা অে্তে করনর পসরবারগুনলানক িিনোসররা করনর পাসরবাসরক 
দিরাসপনস্টর এটি প্রিম ধাপ। 

মানয়র িানি িন্তােনের িপেনক্ত র উন্নসর ঘটানর, একটি সিআইেে (সিসেনয়া 
ইন্াঅ্াকেে রাইনেন্স) ব্বিার করা িয় দেগুনলানর ঘনর রার িন্তােনের িানি 
সেনয় অংেগ্িণ করার েে্ সিসেনয়া অসধনবেে িানক। পাসরবাসরক দিরাসপস্ট এটি 
ব্বিার কনর দিই িময়গুনলা সচসনির করার েে্ েখে দিখানে ইসরবাচক িমসন্বর 
আনলাচো ও িম্পীসর সেল রার ও রার িন্তােনের মনধ্। 
 
শুরুনর, এই মিূুর্ত গুনলা েীঘ্তসেে পরপর খবু অল্পই সেল, সকন্তু চে্তার মাধ্নম ও মা ও 
দিরাসপনস্টর মানে সেয়সমর আনলাচোর মাধ্নম  ধীনর ধীনর এগুনলা বসৃদ্ধ দপনয়সেল।
t
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অ্োদসোভসদয়িন ফর �ভমউভনটি কডিিোপদমন্ট এভসভড [ACD], 
(িোংিোদেি)

এসিসে প্রসরলঠির িনয়সেল ১৯৮৯ িানল এবং োরী ও সেশুনের অসধকার প্রসরঠিায় 
রারা কাে কনর িামালেক ে্ায় সবচার ও কসমউসেটি-দকয়ার িিায়রা ব্বস্া 
তরসর করার মাধ্নম।  এটি  দফাকাি কনর পাচার, দেৌে সেে্তারে এবং দোষণ, োরী 
ও সেশুনের সবরুনদ্ধ সিংিা, ক্ষসরকর ললঙ্গ সিলতিক প্রিা এবং সবষাক্ত পুরুুষনত্বর 
সবষয়গুনলার উপর।িংরঠেটি পি সেশু, বা পাচার ও সিংিা দিনক দবঁনচ দফরা সেশু, 
এবং প্রাপ্তবয়স্নের িিনোসররার বাইনর িাকা সেশুনের পেুব্তািে ও অন্তিু্ত ক্ত করার 
সবষনয়ও কাে কনর।

কসন্টর ফর সোভিদে স অ্োন্ড ইনফরদমিন অন ভডজঅ্োভিলিটি                      
(ভসএসআইভড [CSID]), িোংিোদেি

সিএিআইসে িনছে একটি অলািেেক দস্ছোনিবী প্রসরঠিাে, দেটি ১৯৯৭ িানল 
প্রসরঠিা করা িনয়সেল সেশু ও প্রসরবন্ধী প্রাপ্তবয়স্নের তবষম্ েরূীকরনণ। এটি 
োকা, বসরোল, সিনলট ও দিালা সবিানর েেটি প্রনে্ বাস্তবায়ে কনর এবং রার 
প্রসরটিনরই পাসরবাসরক সিংিা একটি সিম সিনিনব আনে। ইউসেনিনফর ফালন্ডং সেনয়, 
সিএিআইসে-এর সেশু িরুক্ষা প্রনে্ িকল প্রসরবন্ধী সেশুনের উপর পাসরবাসরক 
সিংিা িি িকল ধরনণর সিংিা প্রসরনরানধর উপর দফাকাি কনর। সিএিআইসে 
েহুনর বলস্ত ও গ্ামীণ উিয় এলকায় অসর ঘেবিসরপণূ্ত এলাকায় কাে কনর।

িোইল্ডলিং�, গোয়োনো

চাইল্ডললংক প্রসরলঠির িনয়সেল ২০১১ িানল সেশুনের সিংিা ও সেে্তারনের িার দিনক 
রক্ষা করনর। এটির উনদেে্ িনছে সেশু  িরুক্ষা ব্বস্া েলক্তোলী করা এবং োরীয় 
সেশু িরুক্ষা ব্বস্ায় কাে কনর।এটি রায়াসেে সেশু ও েবুানের দিিকল সবষনয় 
কন্ঠ দেওয়ার দক্ষনরি একটি দেরৃস্ােীয় িূসমকা পালে কনরনে দেগুনলার সবষনয় 
রানের উন্র রনয়নে।চাইল্ডললংনকর সবনেষত্ব িনছে সেশু-বান্ধব কাউনন্সললং প্রোে 
করার ব্াপানর এবং একটি অসধকার সিলতিক েষৃ্টিিলঙ্গ দিনক সেশু, েবুা ও রানের 
পসরবানরর েে্ অে্ ধরনণর মােসিক িস্তনক্ষপ প্রোে। 

ে্ ভিিদরেন অ্োভসদটন্স কপ্রোগ্োম (�্োপ), িোইদিভরয়ো

ক্াপ িনছে একটি অসধকার সিলতিক অ্ােনিানকসি িংরঠে োরা োরী ও সেশুনের 
মঙ্গনলর েে্ কাে করনে।  এটি সেশুনের িামালেক পসরনষবা প্রোে কনর োর 
মানে রনয়নে েরুসর সরললফ, সেক্ষা, স্াস্্, খাে্ সেরাপতিা, েবু অংেগ্িণ এবং এটি 
োরী ও সেশুনের অসধকার প্রনমাট কনর।

ভিিদরেন ইন ভডসদরেস কনটওয়ো�দে  (ভসলন্ড), সোউথ আলরি�ো

সিলন্ড িনছে ২০০ টি িাউি আলরেকাে সিসিল দিািাইটি িংরঠনের একটি মালটি 
দি্রাল দেটওয়াক্ত  োরা অিিায় সেশু ও রানের পসরবানরর অসধকার সেনয় 
কাে কনর এবং রারা সপটারমাসরেবার্ত, দকায়ােলু-ুোটানল অবলস্র। এটি সেশু 
ও অল্পবয়স্ ব্লক্তনের েে্ সবসিন্ন ধরনণর প্রমাণ-সিলতিক এবং দটকিই দপ্রাগ্াম 
পসরচালো কনর। রানের দমম্ারসেনপর ৮০ েরাংে িনছে কসমউসেটি সিলতিক িংরটণ 
এবং ২০ েরাংে িনছে দবিকরকারী িংরঠে।

পসরসেষ্ট
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ফোমদে অরফ্োন সোদপোটদে রেোস্ট ফস্ট [FOST], লজম্োিুদয়

ফস্ট শুরু কনরসেল বাসেলে্ক ফানম্তর শ্রসমর কসমউসেটির এসরম ও অিিায় 
সেশুনের উপর দফাকাি কনর এবং এখে রারা কৃসষ কসমউসেটিনরও কাে কনর 
সবনেষর দেিব পসরবানর োো প্রধাে। ফস্ট সবশ্বাি কনর দে এসরম সেশুনের 
িাই-দবােনের দিনক আলাো ো িনয় একটি পাসরবাসরক পসরনবনে দবনড় উঠার 
েে্ িবচাইনর উপেকু্ত পসরনবে পায়। এটি সবে্মাে কসমউসেটি সিলতিক িরুক্ষা 
ও োসয়ত্বেীলরার পদ্ধসরর মাধ্নম কাে কনর, দেমে কসমউসেটি চাইল্ড দকয়ার 
ওয়াক্ত ারি ও চাইল্ড প্রনটকেে কসমটি, দেমে কসমউসেটির দেরানের সেশু িরুক্ষা ও 
ললঙ্গ-সিলতিক িসিংিরা প্রসরনরাধ করার ব্াপানর প্রসেলক্ষর কনর।

ফোউদন্ডিন ফর ইদনোদিটিি কসোিোি কডিিোপদমন্ট (এফআইএসভড 
[FISD]), (শ্বীিং�ো)

এফআইএিসে িনছে একটি োরীয় এেলেও োরা মােক ও অ্ালনকািনলর 
অপব্বিার দরানধ, সেশুনের অসধকার ও ললঙ্গ ও সবকাে িরুক্ষা ও দপ্রানমােনের 
ব্াপানর কাে কনর - সবনেষ কনর দেৌে ও ললঙ্গ-সিলতিক সিংিা দরানধ। এফআইএিসে 
সবশ্বাি কনর দে ললঙ্গ িূসমকার ব্াপানর প্রর্াোগুনলা পসরবর্ত নে, পরুুষ ও 
দেনলনেরনক আনলাচোয় অংেগ্িণ করনর িনব। এটি পরুুষ ও দেনলনের ললঙ্গ 
িমরা প্রবর্ত ে ও ললঙ্গ িূসমকা ও দস্টসরনয়াটাইনপর ব্াপানর রানের েষৃ্টিিলঙ্গ 
পসরবর্ত নে রানের সেনয় কাে কনর। এফআইএিসে িাইি এসেয়ায় ‘দমে এের্াে 
অ্ালাইনয়ন্স‘ এর দচয়ার এবং এটি ‘সব ে্ দচইঞ্জ‘ ক্ানপেইেটি চালায় দেখানে 
পরুুষরা দকয়াসরং পসরবারগুনলার ব্াপানর ইসরবাচক রল্প দেয়ার কনর।

ফুন্ডোভসদয়ো জুদ�োভন কমন্সিদ�ো এভস (জুদ�োভন), কমন্সিদ�ো

েনুকাসে দমশ্সেনকানর ৩৩ বের ধনর কাে করনে পাসরবাসরক সিংিা দরাধ করনর 
এবং োরা আরিান্ত িনয়নে রানের িিনোসররা করনর। দিরাসপউটিক পদ্ধসর িনছে 
দকন্রি। সিংিা দরাধ ও উপেম করনর পসরবারনক িরািসর, ্রিাকচারে িিনোসররা 
প্রোে করনর িয়, টুলি প্রোে করনর িয় দেে ব্লক্ত ও পসরবারগুনলার েিােি 
েক্ষরা িানক রানের পসরনবে ও িপেক্ত গুনলানক পসরবর্ত ে করার। েনুকাসের 
পসরবার েলক্তোলীকরনণর কাে সেশুনের সবো কারনণ রানের পসরবানরর কাে 

দিনক সবসেন্ন কনর প্রাসরঠিাসেকরণ দরানধর উনদেনে্ কাে কনর। কােগুনলা করা িয় 
পসরবারগুনলার ঘনর োনের প্রসর িপ্তানি একেে প্রসেলক্ষর পাসরবাসরক দিরাসপস্ট 
পসরেে্তে কনরে। রারা েরুে দকৌেল ও সিংিা দরানধ টুলি ব্বিার কনর পসরবানরর 
িপেক্ত গুনলা েলক্তোলী কনর। েনুকাসে বসধ্তর পসরবানরর ফস্টার দকয়ারনকও 
প্রবর্ত ক, ো সেশুনের ইসরবাচক সবকানের েে্ পাসরবাসরক পসরনবনের এবং 
সেশুনের ও সকনোর-সকনোরী োনের সেনেনের পসরবার রানের দেখানোো করনর 
পারনব ো রানের েে্ সবকল্প দকয়ানরর প্রনয়ােেীয়রার কিা রুনল ধনর।

ন্োিনোি অ্োদসোভসদয়িন অ্োদগইন্সট অ্োভিউজ (�নো�ভম),                
গুদয়িোমোিো

কোকসম প্রসরলঠির িনয়সেল ১৯৯৪ িানল সিংিা প্রসরনরাধ - সবনেষর সেশু ও 
অল্প বয়স্ ব্লক্তনের উপর দেৌে সেে্তারে প্রসরনরানধর লক্ষ্ সেনয়। কোকসম 
িসবষ্র প্রেন্গুনলানক সেে্তারে দিনক রক্ষা করনর কাে কনর, এবং একই িানি 
সিকটিমনের মােসিক আঘার দিনক দবর িনয় আিনর ব্বিাসরক িিনোসররা প্রোে 
কনর। এটি দেিব কসমউসেটি ও পসরবার িসিংি অবস্ায় আনে রানের িানি এবং 
দকৌেনর রি্ত বরী িওয়া দরাধ করনর কাে কনর।

ভনউ আলিপুি প্রোজো� কডিিোপদমন্ট কসোসোইটি, (প্রোজো�), িোরি।

প্রাোক প্রসরলঠির িনয়সেল ১৯৯৭ িানল। িরািসর বাস্তবায়ে, িক্ষমরা বসৃদ্ধ, 
দেটওয়াসক্ত ং ও অ্ােনিানকসির মাধ্নম এটি সবসিন্ন ধরনণর সেশু িরুক্ষার সবষনয় 
এটি কাে কনরনে োর মানে রনয়নে কমবয়নি ও দোর কনর বাল্সববাি, পাচার 
ও সেে্তারে দরাধ করা। এর দবসেরিার কাে করা িনয়নে ওনয়স্ট দবঙ্গনল। এটি 
প্রসরসেয়র ললঙ্গসিলতিক প্রিা এবং দস্টসরনয়াটাইপ এবং পরুুষনত্বর ঐসরি্রর 
ধারণানক চ্ানলঞ্জ কনরনে, দেনল ও কম বয়িী পরুুষনের িিনোসররা কনরনে একটি 
ললঙ্গ িমরাসিলতিক িমাে প্রসরঠিা করনর রানের িূসমকা পালে করনর, একই িানি 
দমনয় ও অল্প বয়স্ োরীনের িানি কাে কনরনে।

৫৩



আপসে এই টুলসকটটি আমানের দচঞ্জনমকার ফর সচলনরেে প্াটফরনমর মাধ্নম 
পড়নর পারনবে।এই প্্াটফরনমর মাধ্নম আপসে অন্তিু্ত ক্ত িংরঠেগুনলার িানি 
দোরানোর করনর িক্ষম িনবে, এবং প্রনয়ােেীয় আনলাচোয় অংেগ্িণ করনর 
পারনবে।অেগু্ি কনর সেবন্ধে করুে ফ্াসমলল ফর এিসর চাইল্ড এর দচঞ্জনমকার  
ফর সচলনরেে কসমউসেটিনর দোর সেনর: changemakersforchildren.community

আমরা দে কােগুনলা কসর দিগুনলা িপেনক্ত  আপোরা আনরা দবসে খুঁনে পানবে   
এই ঠিকাোয়:
www.familyforeverychild.org

https://changemakersforchildren.community/home
https://www.familyforeverychild.org

