সরকাররর জন্য বার্ত া

ক োভিড-১৯-এর ভিরুদ্ধে লড়োইদ্ধে ভিশু-সুরক্ষোর
সমন্বেসোধন

সোমভগ্র

িোিতো

ককাকিড-১৯ একটা জন্স্বাস্থযকবষয়ক জরুকর অবস্থা

পররা-সরকার-কযৌথিারব-কারজর-িতকষ্টিঙ্গী গ্রহর্

যা কিশুরির সরক্ষা, কলযার্ ও কবকারি স্বল্প ও িীর্ত

এবিং প্রাসকঙ্গক সকল মন্ত্রন্ালরয়র মরধয সমিয়

উিয় কময়ারি প্রর্যক্ষ ও পররাক্ষ প্রিাব কফলরছ।

অর্যন্ত জরুকর।

উিাহরর্স্বরূপ, কবিযালয় বন্ধ, বকিিিা এবিং খাদ্য়
কন্রাপত্তা ও আয় করম যাওয়া কিশুরিররক প্রার্র্ার্ী
ঝুঁ ককর মরধয কফলরছ। এসব ঝুঁ ককর মরধয ররয়রছ
সকহিংসর্া, কিাষর্, কন্যতার্ন্, পাকরবাকরক কবরিি
এবিং পকরকস্থকর্র সারথ মাকন্রয় কন্য়ার জন্য
বালযকববাহ ও কবপজ্জন্ক কিশুশ্ররম যক্ত হওয়ার
মরর্া ক্ষকর্কর পাকরবাকরক ককৌিরলর মরখামকখ
হওয়া।

ককাকিড-১৯ সিংকিষ্ট সাডায় কিশুসরক্ষামূলক সকল
কাযতকলারপ যা যা থাকা উকের্: মান্কবক কারজ
কিশু সরক্ষার ন্ন্যর্ম মান্এর সারথ সামঞ্জসযর্া;
কিশুরির অিংিগ্রহর্ কন্কির্ করার লক্ষয; এবিং
কলঙ্গ, বয়স, অক্ষমর্া এবিং অন্যান্য কবষয়গুকল
কবরবেন্ায় কন্ওয়া।
ককাকিড-১৯ সিংকিষ্ট সাডায় অবিযই সমস্ত কসবা

কিশু সরক্ষা হস্তরক্ষপগুরলা প্রকারারন্ত কিশুরির

পাওয়া এবিং কগাপন্ীয়, কিশু-বান্ধব, কররপাটিতিং

জীবন্রক্ষাকারী।

েযারন্রল কন্রাপি প্ররবিাকধকার পাওয়ার কন্িয়র্া

ককাকিড-১৯ কমাকারবলার প্রস্তুকর্

ও পকরকল্পন্ায় অবিযই সবরেরয় ন্াজক কলাকরির

সম্বকলর্ "কযৌন্ কিাষন্ ও কন্পীডন্ কথরক সরক্ষা"

জন্য সরক্ষা পকররষবা অন্তিূত ক্ত হরর্ হরব যারর্

(কপ্রারটকিন্ ফ্রম কসক্সয়াল এক্সপ্লয়রটিন্ অযান্ড

কিশু ও র্ারির পকরবাররর কারছ সরক্ষামূলক বযবস্থা

অযাকবউজ - কপএসইএ) সমকির্ থাকরর্ হরব।

সহজলিয ও প্রাকিসাধয হওয়া কন্কির্ করা যায়।

আররা কবস্তাকরর্ জান্ার জন্য কিখন্কপএসইএ প্রসরঙ্গ
আইএএসকস'র অন্তবতর্ীকালীন্ কাকরগরী কন্াট
ককাকিড-১৯ সিংকিষ্ট সাডাপ্রিান্ েলাকালীন্।

সবরক্ষরে কিশুরির সরক্ষা কন্কির্ করার জন্য
একটি বহুখার্কিকত্তক সমকির্ পদ্ধকর্ গ্রহর্ কররর্

ক োভিড-১৯ অভিমোভরর সমে ভিশু সুরক্ষোদ্ধ

অগ্রোভধ োর নো কেেোর

ঝুঁু ভ সমূহ
•

উচ্চ ঝুঁ ককপূর্ত কিশু সরক্ষা মামলাগুকল ককান্ ধররর্র ফরলাআপ বা রূপান্তর

•

পকরকল্পন্া ছাডাই পরড থারক।
কিশু সরক্ষার ন্র্ন্ মামলাগুরলা র্ত্ত্বাবধান্ করা হয়ন্া বা যথাযথ কর্তত পরক্ষর কারছ

•

করফার করা হয়ন্া।
কযৌন্ কন্যতার্ন্, িারীকরক সকহিংসর্া, অথবা অবরহলার মরর্া কিশু সরক্ষা সিংকিষ্ট কযসব
ঝুঁ কক প্রায়ই আডারল কথরক যায় কসসব কবষরয় কন্রবকির্ সরক্ষাকমী ন্া থাকরল
কসগুরলার কন্য়কমর্ ফরলাআপ ও পযতরবক্ষর্ করা হয় ন্া।

•

আররা অরন্ক কিশু, কযমন্ যারা রাস্তায় থারক, পকরবারর ককাকিড-১৯ সিংক্রমরর্র
কাররর্ ককায়ারাকিন্ বা ভ্রমর্ কন্রষডধাজ্ঞার কাররর্ কবকিন্ন হরয় আরছ, র্ারা ঝুঁ ককর
মরধয পরডরছ।

•

সমাজরসবায় সরকাকর অন্িান্ ককমরয় আন্া হরি এবিং কসবা গ্রহরর্র সরযাগ
উরেকরযাগযিারব হ্রাস পারি (কযমন্, গতহবকি কিশুরির জন্য িূর কথরক সহায়র্া
প্রিারন্র জন্য মান্ান্সই বযবস্থা গ্রহর্ করা হরিন্া)।
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সুভনভেত ষ্ট িোিতো

1.
•

ভিশু সুরক্ষো ভিষদ্ধে অগ্রোভধ োর ভেন
ককাকিড-১৯ প্রািিত াব েলাকারল কবকিন্ন কিরির
সরকাররর উকের্ হরব সমাজরসবা কমীরির

•

থাকা কিশু ও র্ারির পকরবারগুরলার জন্য

অর্যাবিযকীয় কমী কহসারব কশ্রর্ীিূ ক্ত করা,

উপযক্ত সহায়র্া বজায় রাখরর্ কিশু সরক্ষা

যারর্ র্ারা কিশু ও র্ারির পকরবাররির

•

সকহিংসর্া, কন্গ্রহ ও কিাষরর্র উচ্চ ঝুঁ ককরর্

জীবন্রক্ষামূলক কসবা কিরয় কযরর্ পারর।

ককইস-কমীরির সহায়র্া করুন্। ঝুঁ ককর মাো

কসবা প্রাকির বাধাসমূহ কবরবেন্ায় কন্রয়

ঝুঁ ককপূর্ত ককইস) কবরবেন্া করর ককইরসর

কবিযমান্ কমতসূকেগুরলা মান্ান্সই করা,

অগ্রাকধকার ঠিক করুন্ এবিং ঝুঁ ককর মাো

উিাহরর্স্বরূপ, কিশুরির জন্য কহল্পলাইন্,

অন্যায়ী যথাযথ কমতপন্থা কন্ধতারর্ করুন্।

করকডওর মাধযরম বার্ত া প্রোর, ন্াজকর্ার মরধয

কলবান্রন্র ককাকিড-১৯ োইল্ড কপ্রারটকিন্

থাকা কিশুরির কক্ষরে কররমাট কেক-ইন্ প্রকর্ষ্ঠা

ককস মযারন্জরমি কন্রিত কিকার উিাহরর্

করা ইর্যাকি।

অিংরির কির্ীয় পতষ্ঠা কিখন্। ববকিক ককইস

(কযমন্, অকর্ ঝুঁ ককপূর্ত, মাঝাকর, ও কম

মযারন্জরমি কন্রিত কিকা প্রকাকির্বয।
•

জরুরী কসবাগুরলার মরধয মান্কসক স্বাস্থয ও
মন্স্তাকত্ত্বক সহায়র্া, ককইস বযবস্থাপন্া, কবকল্প

•

র্হকবল ও সমাজরসবাকমীর র্াটকর্ পূরর্

লালন্পালন্ পকররষবা ও র্িারকক, কিশুরির

কররর্ ন্াগকরক সমাজ ও কবসরকারী খারর্র

সহায়র্ায় কন্রবকির্ কফান্লাইন্ ও অন্যান্য

সারথ একরে কাজ করুন্

অপকরহাযত কসবা সহ কিশু সরক্ষা কসবাগুরলারক
অগ্রাকধকার কিন্ যারর্ এসব অকর্ গুরুত্বপূর্ত

•

সকিকলর্ সম্পি বতকদ্ধ, সাডা প্রিারন্র সামকগ্রক
িক্ষর্া এবিং মান্ বতকদ্ধর জন্য একটি সমিয়

কসবাগুরলা োল থারক।

প্লাটফমত গঠরন্র মাধযরম সিংকিষ্ট কর্তত পক্ষ ও
মন্ত্রন্ালয়গুরলা কবকিন্ন স্তরর কসকপ সিংস্থা ও
প্রকর্ষ্ঠান্গুরলার সারথ কাজ করা উকের্।

2.

ক োেোরোভিন িো আইদ্ধসোদ্ধলিদ্ধন ঝুঁু ভ দ্ধি থো ো ভিশুরো

•

ককাকিড-১৯-এর সময় ককায়ারাকিন্ বা

•

•

কযসব কিশুর ককয়ারার ককায়ারাকিরন্ আরছন্,

আইরসারলিরন্ থাকা কিশুরির িারীকরক ও

র্ারির জন্য পকরবারকিকত্তক ককয়ার কিয়ার

মান্কসক োকহিা কমটারন্ার জন্য প্ররটাকল ও

বযবস্থা করুন্, আর কসখারন্ পকরবাররর বাইরর

পকরকল্পন্া বাস্তবায়ন্ করুন্।

অন্তবতর্ীকালীন্ ককয়াররর বযবস্থারক (কযমন্,

সম্ভবপর

সবজায়গায় অসস্থ কিশুরির সারথ র্ারির মা-

কছাট গ্রুপ কহাম অথবা অন্তবতর্ীকালীন্ কসবা

বাবারক রাখার বযবস্থা করুন্।

ককন্দ্র) সবতরিষ উপায় কহরসরব রাখন্।

কখরন্া মা-বাবা ও কিশু প্রাথকমক ককয়ারার
কথরক সামকয়কিারব কবকিন্ন হরয় কগরল
কফান্কল, কিকডওকল ইর্যাকির মাধযরম
প্রার্যাকহক কযাগারযারগর বযবস্থা করুন্।

•

কযসকল কিশুরা বতদ্ধ বা গুরুর্র অসস্থ বা
প্রকর্বন্ধী ককয়ারাররর কসবা কররছ/ সারথ বাস
কররছ, র্ারির অগ্রাকধকার কিকত্তরর্ র্াৎক্ষকন্ক
সহায়র্া কন্কির্ করুন্।
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3.
•

•

মীদ্ধের স্বোস্থ্য ও

লযোণ

কিশুরির যত্ন ও সরক্ষায় কে্ ওয়াকত ার ও

4.
•

কিশু সরক্ষা, কলঙ্গ-কিকত্তক সকহিংসর্া, মান্কসক

সমাজকমীরির কন্রাপরি প্ররয়াজন্ীয়

স্বাস্থয ও স্বাস্থয খারর্ কযসব কমী কাজ কররন্

পকররষবাপ্রিান্ অবযাহর্ রাখরর্ প্ররয়াজন্ীয়

র্ারির জন্য বার্ত া সমিয় করর ককাকিড-১৯

প্রকর্রক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ করুন্ এবিং

সম্পরকত ধারাবাকহক, সঠিক বার্ত া, ও কিশুরির

ঝুঁ কক প্রিমন্ প্রকিক্ষর্ কিন্।

ঝুঁ কক হ্রাস করার ন্ান্া উপায় (কযমন্,
ইকর্বােক অকিবাকরত্বর প্রকর্ উৎসাহিান্,

সিংক্রমন্, প্রকর্ররাধ ও কন্য়ন্ত্রর্ (ইন্রফকিন্,

কীিারব পাকরবাকরক কবরিরির ঝুঁ কক হ্রাস করা

কপ্ররিন্িন্ অযান্ড কররাল – আইকপকস)

যায়, ইর্যাকি) উৎসাকহর্ করুন্।

কন্রিত কিকাটি ককসওয়াকত াররির জন্য বাস্তবায়ন্
করুন্ যারর্ কিশু/ককয়ারার, ককইসওয়াকত ার ও
ককমউকন্টি কস্বিারসবকরির স্বাস্থয ও সরক্ষা
কন্কির্ করা হয়।
•

িহু খোদ্ধির মধয োর সহদ্ধ োভিিো

•

ন্র্ন্ বা উপরযাগী স্বাস্থয, কিক্ষা, মান্কসক স্বাস্থয
ওমন্স্তাকত্ত্বক সহায়র্া, ও অন্যান্য পকররষবা ও
সম্পিসমূহরক প্রকর্ফকলর্ করর এমন্ বহুখারর্র

ন্র্ন্ কন্টওয়াকত বা িােত য়াল কেস বর্করর
উপায়গুকল কেকির্ করুন্ যারর্ সমাজকমীরা

মধযকার করফারররলর উপায় হালন্াগাি বা
িকক্তিালী করুন্

র্থয, সহকমী এবিং অন্যান্য সহায়র্া
কন্টওয়ারকত প্ররবি কররর্ পাররন্ এবিং এটি
করার জন্য র্াুঁরির প্ররয়াজন্ীয় প্রযকক্ত ও
সরঞ্জাম সরবরাহ করুন্।

প্রচ্ছদ্ধের ছভি:
© UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh
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আেোন-প্রেোন

রুন ও ভিখুন

আপন্ার কিি কথরক পাওয়া কিক্ষা মলযবান্। কবিযমান্ কররসাসত ও কিয়ার করার মরর্া
কজকন্সপে কিখার জন্য অন্গ্রহ করর CP AoR ককাকিড-১৯ কররসাসত কমন্ পযতারলােলা
করুন্, অন্িান্প্রিারন্রজন্য cpaor@unicef.org-এ কযাগারযাগ করুন্। আররা কন্রিত িন্ার
জন্য িয অযালারয়ন্স “ককাকিড-১৯ প্রািিত ারবর সময় কিশুরির সরক্ষা” কিখন্ ১১টি িাষায়

কাকরগরী কন্াটসহঃ https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protectionmaterials/protection-children-during-covid-19-pandemic
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