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বৈশব্িক পরিচালনা কাঠামো 

প্রতিরোধ এবং পর্তিকর্িয া জানানোর জনয্  

 

সরুকষ্া ভঙগ্ করা  

আইআরসি গর্াহকদের দব্ারা অভিজঞ্তা প্রাপত্ 

 
 
 

উদদ্েশয্ 

আইআরসি (IRC) কর্মী এবং গ্রাহকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মর্যাদা হিসাবে নিরাপত্তাকে সংজ্ঞায িত 

করে। যারা আইআরসি’র (IRC) গ্রাহক বা পরবর্তীতে এর গ্রাহক হবেন তাদের আইআরসি’র কর্মী, ঠিকাদার, 

অংশীদার, স্বত্বভোগী, বিক্রেতা বা অন্যান্য সহযোগীর মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিস্থিতির ভিত্তিতে 

শারীরিক, মৌখিক, মানসিক, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং যৌন শোষণ ও নির্যাতন সহ এর মধ্যে 

প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাচ্চাদের শোষণ এবং নির্যাতিত হওয়া রয়েছে। এই পরিচালনা কাঠামোটি প্রাপ্তবয স্ক 

ও শিশুদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য যারা উভয়েই আইআরসি (IRC)-র গ্রাহক বা গ্রাহক হতে পারেন। 

 

আইআরসি (IRC)-র কার্যালয়গুলো সুরক্ষা ভঙ্গের প্রতিরোধের জন্য যেন তাৎক্ষণিক এবং উপযুক্ত 

ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে এই পরিচালনা কাঠামোটি তৈরি করা হয েছিল। ঘটনা ঘটার পূর্বেই 

প্রেক্ষাপট ও স্থানীয তা ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য এবং পাশাপাশি এই জাতীয  

ঘটনাগুলোর প্রতিরোধে সাহায্য করতে এটি ররররর (RAI) এবং সিআরআরডি (CRRD) উভয়ের স্থানীয  

কার্যালয়গুলোকে সমর্থন করে।  

 

সমস্ত আইআরসি (IRC) কার্যালয়গুলোকে মানসম্মত পরিচালনার কার্যপ্রণালী (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং 

প্রসিডিউয়ার) (এসওপি) গঠন করার জন্য এই পরিচালনার 

কাঠামোটি ব্যবহার করা উচিত যা তাদের পরিচালনা করা 

পরিবেশের ক্ষেত্রে কাজ করে, এমন একটি ভাষায  এটি লিখতে 

হবে যা তাদের কর্মীরা বুঝতে পারে।1  সুরক্ষা ভঙ্গ প্রতিরোধ 

এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য এই নথি ন্যূনতম মান নির্ধারণ 

করে এমন সব উপায়ে যা আইআরসি’র (IRC) প্রধান মূল্যবোধ, 

নীতিসমূহ এবং নির্যাতনের পরে টিকে থাকা কেন্দ্রিক হয়। 

স্থানীয  আইন এবং স্থানীয ভাবে সহজলভ্য সাহায্য সেবাগুলোর 

উপর নির্ভর করে এটি কীভাবে বাস্তবায িত হয  তা দেখতে 

কার্যকরীভাবে ভিন্ন হতে পারে।  

 

এই পরিচালনা কাঠামোটি আইআরসি (IRC) কর্মীদের দ্বারা 

নির্যাতীত এবং শেষিত প্রাপ্তবয স্ক এবং শিশু উভয ের 

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।  শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা 

কার্যকলাপ ভিন্ন ভিন্ন হবে যেখানে পুরো পাঠক্রম জুড়ে 

                                                 
1 একটি এসওপি টেমপল্েট পাওয়া যেতে পারে এখানে https://rescue.box.com/s/9xujls8skyqjrhe9gkcoq3xah9obj8jz।  

এই নথিপত্রটি ররররর (RAI) এবং 

সিআরআরডি (CRRD) এর জন্য 

সমানভাবে প্রযোজ্য। যদিও ররররর 

(RAI) পরিচালনার পরিবেশ আরো 

উন্নত, স্থানীয  পদ্ধতিগুলির উপর 

নির্ভর করতে সক্ষম হতে পারে, তবুও 

এই কার্যালয়গুলোকে অবশ্যই 

নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিবেদন করা 

এবং প্রতিক্রিয ার প্রক্রিয া এবং 

খসড়া চুক্তিগুলো স্বচ্ছ 

এবংশক্তিশালী প্রতিরোধমূলক 

কর্মপন্থা প্রস্তুত রয েছে।  

https://rescue.box.com/s/9xujls8skyqjrhe9gkcoq3xah9obj8jz
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সেখানে তা বাক্সের মধ্যে হাইলাট করা হবে। উল্লেখ করা না হলে প্রাপ্তবয স্কদের এবং শিশুদের জন্য 

মাপকাঠি বা কার্যকলাপ একই থাকবে। 

 

যেখানে আইআরসি (IRC) একটি সংঘের নেতৃত্ব দিচ্ছে বা অংশীদারদের যথাযথ প্রতিক্রিয া জানানোর 

পদ্ধতি এবং খসড়া চুক্তিগুলো প্রস্তুত না থাকলে, আইআরসি (IRC) এই পরিচালনার কাঠামোটি এবং এর 

স্থানীয  এসওপি (SOP) অংশীদারদের সাথে ভাগ করে নিতে পারে এবং অংশীদাররা তাদের পরিচালনার কাঠামো 

প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আইআরসি'র (IRC) সুরক্ষা চুক্তিগুলোতে অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। 

 

এই পরিচালনার কাঠামোটিতে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত রয েছে:  

I. প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতি 

i. যোগাযোগ  

ii. প্রশিক্ষণ 

II. প্রতিবেদন তৈরি করা 

III. ধাপে ধাপে প্রতিবেদন করা এবং তদন্ত প্রক্রিয া 

IV. প্রতিক্রিয া জানানোর সেবা এবং সাহায্য সেবাগুলো 

V. শিক্ষণ এবং উন্নতি  

পর্তিরোধ এবং প্রসত্ুতি 

পরিচালনা কাঠামোর বিদ্যমানতা এবং বিষয বস্তু সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোধগম্যতা, পাশাপাশি স্থানীয  

এসওপি (SOPs) বা অন্যান্য নথিগুলো যা গ্রাহকদের সুরক্ষা বিষয়ে তৈরি করা হয়েছে তা সুরক্ষা ভঙ্গ 

রোধের জন্য প্রয োজনীয  উপাদান। গ্রহণযোগ্য এবং অগ্রহণযোগ্য আচরণের ধরণ সম্পর্কে কর্মীদের 

কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করার জন্য ও সেইসাথে আইআরসি'র সুরক্ষা নীতির নির্দেশ বা স্যুটের ভঙ্গ হলে 

সেখানে কী পদক্ষেপ নেওয া হবে তা ঠিক করার জন্য আইআরসি (IRC) সকল কার্যালয়ে নেতৃত্ব প্রত্যাশা 

করে।2 ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন সময োপযোগী এবং উপযুক্ত সাড়া দেওয়ার জন্য এটি পুনরায় প্রস্তুতি 

নিশ্চিত করে। 

 

যোগাযোগ 

উৎসাহদায়কগণ, সাময়িক কর্মীগণ, চুক্তি ভিত্তিক কর্মীগণ, দৈনিক কর্মীগণ, স্বেচ্ছাসেবীগণ, 

অংশীদারগণ, ফেরিওয়ালারা এবং অন্যান্য সহযোগীদের এবংগ্রাহকদেরসহ কর্মীদের শ্রদ্ধা করার জন্য 

আমাদের স্বর ঠিক করার জন্য যোগাযোগ। একটি পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য পদ্ধতিতে 

প্রত্যাশা এবং সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে; এটি কোনটি গ্রহণযোগ্য আচরণ এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য 

আচরণ নয  তা প্রতিষ্ঠিত করে। আইআরসি-তে (IRC) সুরক্ষা বিষয ে স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করার জন্য 

আপনার কার্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গীকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ন্যূনতম মানগুলি ব্যবহার করুন:  

 

o আপনার সংস্থার জন্য সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের প্রতিষ্ঠিত করুন 

o এর  জন্য কোনও প্রযুক্তিগত কর্মী হতে হবে না, তবে এই  ভূমিকায় সবচেয ে উপযুক্ত 

ব্যক্তি হওয া উচিত।  গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ভঙ্গে সাড়া জানানোর জন্য যেমন 

এসওপি তৈরি করা হয়েছে তেমনি সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের কাজ হচ্ছে সুরক্ষার কার্যক্রম 

                                                 
2 গর্াহকের এই সরুক্ষার নীতিগুলো হচছ্ে: শিশ ুসরুক্ষার নীতি; এবং যৌন নিপীড়ন ও দরু্ব্যহার নীতি থেকে উপকারী সরুক্ষা।  
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সহজলভ্য করতে সাহায্য করা।  এ ধরণের সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের জন্য পরিশিষ্ট ১  এ 

একটি প্রস্তাবিত টিওআর শুর ুহয়েছে।  

o সুরক্ষায় অন্তত একজন মহিলা নেত্রী যেন থাকেন সবসময়  তা নিশ্চিত করুন।  যিনি 

মহিলা কর্মী এবং গ্রাহকদের পর্তিবেদন করার জন্য, সাহায্য চাওয়ার জন্য, এবংসুরক্ষা 

পরিমাপ ও বার্তা দেওয়ার জন্য নিরাপদ প্রবেশ পথ তৈরিতে অবদান রাখেন।   

o যেখানে সম্ভব, একাধিক সুরক্ষা নিশ্চিতকারী নিয োগ করুন এবং বিভিন্ন অবস্থানের 

প্রতিনিধিত্বকারী যেমন: রাজধানী এবং মাঠের জাযগাগুলোতে মহিলা ও পুরুষের মিশ্রণ 

অন্তর্ভুক্ত করুন।  

o স্থানীয  কর্মীদের দল  থেকে নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী হিসাবে নিয োগ করুন।  এই  

ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা দলে বা বা অন্য কোন রূপে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা বা 

নেতৃত্বের দলের দায়িত্ব পালন করলে একটি দৃঢ  বার্তা প্রেরণ করা হয  যে তাদের ভূমিকা 

এবং সুরক্ষার কাজ স্থানীয  পর্যায ে গুরুত্ব সহকারে নেওয া হয েছে।  

 

o সমস্ত কর্মী এবং গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিন যে একটি পরিচালনা কাঠামো, 

এসওপি (SOP), আইআরসি'র  (IRC) সুরক্ষা নীতিগুলির বিষয়বস্তু রয েছে এবং এই  বার্তাগুলি 

সরবরাহ করলে তা উদ্দিষ্ট পাঠকের উপরে প্রভাব বিস্তার করার জন্য কার যথেষ্ট কতৃত্ব এবং 

বিশ্বস্ততা রয়েছে তা চিহ্নিত করুন।  

o স্থানীয  কর্মীদের মধ্যে মহিলা এবং পুরুষ কর্মী উভয়েরই এসওপি (SOP) গঠন  এবং 

যোগাযোগের প্রক্রিয াতে অন্যান্য কর্মী এবং গ্রাহকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকার 

প্রয়োজন রয়েছে।  এর  মধ্যে সিআরআরডি-র  (CRRD) কর্মী দলের মহিলাদের (উইমেন 

অ্যাট ওয়ার্ক গ্রুপ) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।   স্থানীয  ভাষা এবং প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে 

বিবেচনা করা হচ্ছে তা নিশ্চিত হয়  এতে।  

 পুনরায় স্থানীয় কর্মীদের আন্তসামাজিক শ্রেণী সম্পর্ককে বিবেচনা করা 

প্রয়োজন যাতে শুধুমাত্র লিঙ্গ ব্যতীত তাদের ধর্ম বা অন্যান্য শনাক্ত করার 

বৈশিষ্ট্য ও নৃতাত্বিকতাসহ যা পচিালনার প্রেক্ষাপটে আইআরসি (IRC) 

কর্মীদের বৈচিত্র্যে বিস্তৃত প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত করে।   

o গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগের জন্য বিদ্যমান কর্মসূচী এবং কর্মসূচীর কর্মীদেরকে 

একটি প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাদের সুপারিশ করা হচ্ছে।  

  

o এসওপি-তে (SOP) সহজ এবং স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করা এবং খসড াকরী প্রতিষ্ঠানটি 

ছেড ে চলে গেলেও নথিটিকে যেন পুনরায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন না পড়ে এই  দৃষ্টিভঙ্গি 

নিয়ে এটি লেখার সুপারিশ করা হচ্ছে।  

o গ্রাহকদের সাথে যথাযথ যোগাযোগ ও পরামর্শ পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে 

সেইফগার্ডিং জেন্ডার ইক্যুয ালিটি (জি ই ), এবং ভায়োলেন্স প্রিভেনশন এন্ড রেসপন্স 

ইউনিটের (ভিপিআরইউ) প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের  কাছ থেকে প্রয োজনীয  সাহায্য নিন।   
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o কোন ধরণের যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা চিহ্নিত করুন।  বিভিন্ন ধরণের বিকল্প 

পদ্ধতি রয েছে যার মধ্যে কয েকটি হচ্ছে: মুখোমুখি এবং ফোনে যোগাযোগসহ, পোস্টার, বেতারে 

প্রচারণা এবং ভিডিও এর  মাধ্যমে যোগাযোগ।   

o কীভাবে তারা সুরক্ষার বিষয ে যোগাযোগ পেতে চান সে বিষয ে কর্মী এবং গ্রাহক উভয েরই 

পরামর্শ করা প্রয োজন।  স্থানীয  প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতা - 

উদাহরণস্বরূপ মোবাইল ফোনের অভাব বা কেবল মৌখিক ভাষাগুলির 

ব্যবহার- এর  পাশাপাশি বিবেচনা করা দরকার।  বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 

কিভাবে আমরা যোগাযোগ করি তার কোন সঠিক উত্তর নেই, আর 

কিভাবে বার্তা প্রদান করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়  বরং কিভাবে 

বার্তা গ্রহন করা হবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।   

o বিভিন্ন যোগাযোগ পদ্ধতিতে লিঙ্গ ও বয়সের বিশ্লেষণ করা 

বিবেচনার অংশ করা প্রয়োজন, আর ব্যবহৃত যোগাযোগ পদ্ধতিতে এই  

ধরণের নির্ধারিত দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ চালানো তাদের 

চাহিদাগুলোর প্রতিফলিত হওয়া নিশ্চিত করে।   

 

o পরিচালনার কাঠামো, এসওপি, এবং অন্যান্য সম্পর্কিত উপকরণের বিষয়ে নিয়মিত রিমাইন্ডার 

ঠিক করে রাখুন এবং যোগাযোগ করুন।  

o জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার সদস্যদের দ্বারা সহযোগিতাপ্রাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের 

গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকারী সকল কর্মীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ পদ্ধতি 

প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে।  সুরক্ষার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে পেশাগত উন্নয়নের 

জন্য ত্রৈমাসিক নির্দেশনা তৈরি করার মাধ্যমে বা কার্যালয়ে বিভিন্ন দ্রব্য  সহজপ্রাপ্য 

করার মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা বা কর্মীদের সকল সভায় এটি আলোচ্য বিষয় যোগ 

করতে পারে।  বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণ সবচেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে।   

o প্রয়োজনে সেইফগার্ডিং, জিই, এবং ভিপিআরইউ’র  প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের থেকে 

নির্দেশনা চাওয়ার সুপারিশ করা হলো কারণ  তাদের নির্দিষ্ট দক্ষতা রয়েছে যা যথাযথ 

যোগাযোগের উপকরণের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে পারে।   ২০১ ৮ সালে 

আইআরসি’তে গঠিত একটি কাজের দল  হচ্ছে দ্যা সেইফগার্ডিং টাস্ক ফোর্স।  এটি 

একদল প্রযুক্তি কর্মী নিয়ে গঠিত।  সিআরআরডি ও আরএআই’য়ের জ্যেষ্ঠ নেতারা 

প্রতি দুই মাসে সুরক্ষার  জন্য যোগাযোগের উপকরণ তৈরি করেন যা এই  কাজে সাহায্য 

করতে পারে।   

প্রশিক্ষণ 

এখানে যোগাযোগ হচ্ছে স্বর ও আচরণ ঠিক করা। উৎসাহদায়কগণ, সাময়িক কর্মীগণ, চুক্তি ভিত্তিক 

কর্মীগণ, দৈনিক কর্মীগণ, স্বেচ্ছাসেবীগণ, অংশীদারগণ, ফেরিওয়ালারা এবং অন্যান্য সহযোগীদেরসহ 

সরবরাহকারী কর্মীদের আরো গভীরভাবে গ্রহনযোগ্য আচরণ বোঝার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ 

দেয়া হয়। বিশেষ করে এটি আমাদের জানায় কেন আইআরসি বিশ্বাস করে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কারো কোন 

কোন আচরণ গ্রহনযোগ্য-যেমন ক্রেতাদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া-এবং অন্যান্যগুলো-যেমন শিশু 

শ্রমের ব্যবহার যা শিশুদের পূর্ণ শিক্ষার সম্ভাব্যতার অধিকার রোধ করে-তা গ্রহনযোগ্য না।  

মনে রাখবেন: স্বল্প অক্ষরজ্ঞান 

সম্পন্ন শিশু এবং প্রাপ্তবয স্করা 

যাতে শুধু লেখাই রয েছে এমন একটি 

পোস্টার বুঝতে সক্ষম হবেন না। 

আমাদের সৃজনশীল হতে হবে এবং 

চিত্রাবলী, কার্টুন, ভিডিও বা আমাদের 

বার্তাগুলি যোগাযোগের অন্যান্য 

উপায ে ব্যবহার করার প্রয োজন হতে 

পারে। 
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যখন কোন ব্যক্তি সুরক্ষা ভঙ্গের অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন সময়মতো, মর্যাদাপূর্ণ এবং নির্যাতন থেকে 

টিকে থাকা ব্যক্তির প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ সাড়া দিতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা 

প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে সাড়া দিতে হবে 

তা কেউ সহজাতভাবে বুঝতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা উচিত না। কিছু কিছু স্থানীয় কার্যালয়ে ইতিমধ্যে এই 

বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মী থাকতে পারে, তাদের মূল্যবান সম্পদে পরিণত করতে পারে, কিন্তু একজন 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য যেখানেই সম্ভব সেখানেই সকল কর্মীকে 

অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে। আমরা জানি না নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিটি কাকে বিশ্বাস করে 

গোপন কথা প্রকাশ করবে, আর যেসব কর্মীর প্রতিবেদন করার যোগ্যতা আছে তাদের সকলেরই সামনে 

এগিয়ে নির্যাতনের পর টিকে থাকা ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। 

 

তিনটি বিভিন্ন মাত্রার প্রশিক্ষণ যা প্রদান করা প্রয়োজন: 

1) নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির গোপন তথ্য প্রকাশের জন্য কিভাবে তৎক্ষণাৎ এবং 

প্রারম্ভিক সাড়া দেওয়া যায় তা প্রত্যেকের জানা উচিত, সিআরআরডি’র সুপারিশকৃত একজন তদন্ত 

কর্মী বা ররররর’র বহিরাগত সহযোগিতামূলক সেবা প্রদানকারীর মনস্তাত্বিক প্রাথমিক সেবা 

সহ, কি এবং কীভাবে দলিল/প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়, গোপনীয়তা রক্ষার নীতিগুলো, এবং 

সম্মতি কিভাবে পেতে হবে তা জানা উচিত;  

2) নেতাদের এবং সুরক্ষানিশ্চিতকারীদের উপরের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত, সেইসাথে সচেতনতা 

বৃদ্ধিকারী এবং আচরণ পরিবর্তনকারী কর্মকান্ড চালানোর জন্য দক্ষতা এবং জ্ঞান সরব রাহ 

করা উচিত; এবং 

3) তদন্তকারী কর্মীদের উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোসহ ন্যুনতম প্রতিক্রিয়ামূলক সেবা দেওয়ার 

প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।   

 

o উৎসাহদাতাগণ, সাময়িক, চুক্তিভিত্তিক, বা দৈনিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীগণ, অংশীদারগণ, 

বিক্রেতাগণ, এবং অন্যান্য সহযোগীসহ কর্মীদের ব্যাপক বোধগম্যতা নিশ্চিত করতে একটি 

পরিকল্পনা করুন।  এবং গ্রহনযোগ্য আচরণ কি তা স্মৃতিতে রাখার জন্য ও সবসময়  তা মনে 

রাখা নিশ্চিত করতে আইআরসি’র  সঙ্গে যুক্ত সকল স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ 

পরিচালনার কাঠামো এবং এসওপি’র  বিষয়বস্তুগুলোর প্রশিক্ষণ দিন।  

o বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং স্থানীয় স্তরে কার্যকর করার জন্য উচ্চমাত্রার সুরক্ষার 

সম্প্রসারিত প্যাকেজ প্রশিক্ষণ তৈরি করতে হবে।  ক্রমে ক্রমে জ্ঞান এবং দক্ষতা 

তৈরি, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আচরণের পরিবর্তনের জন্য এটি ই -লার্নিং মডিউল 

এবং প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের উপকরণ  দ্বারা গঠিত হবে।  ডিরেক্টর অব 

সেইফগার্ডিং এ এই  প্রশিক্ষণ প্যাকেজের এবং এর  উন্নয়নের জন্য আরো তথ্য খোোঁজা 

যেতে পারে।  এই  প্রশিক্ষণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে করা হয়েছে, কিন্তু যেখানে 

প্রয়োজন সেখানে অধিকতর প্রেক্ষাপটভিত্তিক এবং অনুবাদ করে নেওয়া উচিত।  নতুন 

প্রশিক্ষণ তৈরি করে সহজপ্রাপ্য করার পরে, সকল স্থানে সকল কর্মীকে তা প্রদান 

করা প্রয়োজন।  

o উৎসাহদাতাগণ, সাময়িক, চুক্তিভিত্তিক, বা দৈনিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীগণ, অংশীদারগণ, 

বিক্রেতাগণ, এবং সুরক্ষা বিষয়ে অন্যান্য সহযোগীসহ কর্মীদের অব্যাহত স্বক্ষমতা 
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তৈরি যেমন নিজস্ব  চালু কর্মীদের স্বক্ষমতা তৈরি-সেইসাথে অন্যান্য সুরক্ষা ও সততা 

সম্পর্কিত কর্মকান্ডের জন্য যেখানেই সম্ভব তহবিলের অনুরোধ করার সুপারিশ করা 

হচ্ছে।  বর্তমানে নির্দেশ আছে যে স্বতন্ত্র অনুদান স্তরে কোন নির্দিষ্ট কর্মকান্ডের 

জন্য তহবিল মঞ্জুর হতে পারে এবং কখনো কখনো এটি কর্মসূচী ভিত্তিক প্রয়োজনে 

সরাসরি সংযুক্ত হতে পারে।   

o প্রশিক্ষণের দ্রব্যাদি অভিজোযন এবং প্রদান করার জন্য প্রয়োজনে সেইফগার্ডিং, 

জিই, এবং ভিপিআরইউ’র  প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের কাছে সহযোগিতা চান।  

পর্তিবেদন করা 

ঘটনাগুলো যখন ঘটে তথন তা আধৃত এবং প্রতিরোধ করা নিশ্চিত করার জন্য আইআরসি গ্রাহকদের জন্য 

প্রতিষ্ঠানটিতে যথাযথ, নিরাপদ, মর্যদাপূর্ণ, গোপনীয় এবং নির্যাতীতদের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ 

প্রতিবেদন করার ক্ষমতা দরকারী। প্রতিবেদন পদ্ধতির অস্তিত্ব এবং ব্যবহার দীর্ঘতর মেয়াদে সম্ভাব্য 

অপরাধীর জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে কারণ এটি অকপটতা ও যোগাযোগের পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য 

করে। 

 

পরিচালনার পরিস্থিতি ভেদে প্রতিবেদনের মাধ্যম বিভিন্ন হতে পারে এবং বিভিন্ন লিঙ্গ ও বয়সভেদে যাতে 

সকলে প্রতিবেদন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবেদন করার বিভিন্ন উপায় সহজলভ্য করা উচিত। 

চূড়ান্তভাবে জায়গামতো যা যা পাওয়া যাবে তা গ্রাহকদের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত কিন্তু প্রতিষ্ঠানের জন্য 

তা কাজ নাও করতে পারে।3 যেখানে আইআরসি চাইল্ড প্রোটেকশন, উইমেন’স প্রটেকশন এবং 

এম্পাওয়ারমেন্ট (ডব্লিউপিই) বা প্রটেকশন এন্ড রুল অব ল (পিআরওএল) কর্মসূচীগুলো পরিচালনা করা 

হয় সেখানে প্রতিবেদন করাকে উৎসাহিত করা হতে পারে এবং এইসব বিদ্যমান সেবাগুলোর মাধ্যমে তা করা 

যেতে পারে। যেখানে এইসব কর্মসূচী পরিচালনা করা হয় না বা যেখানে এগুলো অতিরিক্ত কর্মসূচী সেখানে 

অন্যান্য পদ্ধতি তৈরি করার প্রয়োজন হতে পারে। যদি আইআরসি যৌথ বা আন্তঃএজেন্সি অভিযোগ 

প্রক্রিয়ায় যেমন: যৌন শোষণ ও নির্যাতন থেকে স্বত্বভোগ প্রতিরোধ (বেনিফিশিয়ারি প্রটেকশন ফ্রম 

সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড অ্যাবিউজ) (পিএসইএ) এ অংশগ্রহন করে, গ্রাহকরা শোষণের ঘটনা বা 

নির্যাতনের প্রতিবেদন সরাসরি ঐ সব প্রক্রিয়ার দ্বারা করতে পারে।  

 

o আপনার গ্রাহকদের জন্য উপযুক্ত প্রতিবেদন কৌশল প্রতিষ্ঠিত করুন।  

o আইআরসি কর্মসূচী, সততা অবমাননা, বা সুরক্ষা ভঙ্গ করার বিষয়ে যে কোন ধরণের 

অভিযোগের প্রতিবেদন করার জন্য আপনার গ্রাহকদের পছন্দের পদ্ধতি গ্রহণ করার 

জন্য আপনাকে তাদের সাথে পদ্ধতিগুলোর মূল্যায়ন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।  

o মনে রাখবেন প্রতিবেদনের কৌশল বিভিন্ন রূপের হতে পারে আর আপনার পরিচালনার 

পরিস্থিতি তথা স্থান, বয়স , ধর্ম, জাতিগত ভিন্নতা এবং লিঙ্গ ভেদে প্রতিবেদনের 

কৌশলে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।  প্রতিবেদনের কৌশলের নকশা করার সময়  ভাষা 

এবং কম স্বাক্ষরতার বিষয়গুলো হিসেবে নিতে হবে।  অধিকন্তু, একটি দেশ বা শহরের 

কর্মসূচীতে প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ভিন্ন হতে পারে।  মূল্যায়নের সময়  

এই  ভিন্নতাগুলোকে অবশ্যই হিসেবে নিতে হবে।  

                                                 
3 গর্াহক সাড়ার কাঠামো বা ইসিইউ’র নিরদ্েশ থেকে গর্াহকের পর্তিবেদনের পদধ্তি সমপ্র্কে পুনরায় নিরদ্েশিকা পাওয়া যাবে। 

নির্দেশিকার টীকার বর্তমান খসড়া, টেমপল্েট, এবং বিদ্যমান ভালো অনুশীলনগুলো পাওয়া যাবে এখানে: 

https://rescue.box.com/s/645zwce8mr9xhenbqg0z1hky8cwhthvd  

https://rescue.box.com/s/645zwce8mr9xhenbqg0z1hky8cwhthvd
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o প্রতিবেদনের কৌশল নতুন করে তৈরি করে তা সহজলভ্য করার একটি পরিকল্পনা করুন, আর এটির 

সঙ্গে গ্রাহকদের নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চিত করুন।  

o গ্রাহকদের সহযোগিতা এবং সমন্বয়ে প্রতিবেদনের কৌশল নতুন করে তৈরি করে তা 

সহজলভ্য করা প্রয়োজন।  এটি শুর ুথেকে প্রতিবেদনের কৌশল তৈরিতে বিশ্বস্ততা আছে 

তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, আর এতে গ্রাহকরা বুঝতে পারে যে সত্যিই প্রক্রিয়াটি 

তাদের ব্যবহারের জন্য  তৈরি করা হয়েছে।   

o গ্রাহকরা কিভাবে প্রতিবেদন করবে তা তৈরি ও সহজলভ্য থাকা আর এর  অর্থ যে ওগুলো 

সাংস্কৃতিকভাবে যথোপযুক্ত, নির্দিষ্ট একটি ভাষায়, এবং বাচ্চাদের ও কম স্বাক্ষরতা 

জ্ঞান সম্পন্নদের জন্য যতোটা সম্ভব ছবির মতো করার জন্য চিত্র স্ফুটন, অডিও, 

ভিডিও (যথোপযুক্ত এবং বাজেটে হলে) যোগাযোগ করা প্রয়োজন  

o প্রতিবেদনের পদ্ধতি ভালোভাবে অনুশীলন করা হয়েছে এবং উদ্দিষ্ট জনসংখ্যার 

প্রয়োজন মিটাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে সেইফগার্ডিং, জিই, 

ভিপিআরইউ, এবং  পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন ও শিক্ষণ (মনিটরিং এভাল্যুয়েশন এন্ড লার্নিং) 

(এমইএএল ) বিষয়ে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন।   

 

o প্রতিবেদন প্রক্রিয়া ব্যবহার করার জন্য একটি পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া তৈরি করুন আর গ্রাহকদের 

প্রয়োজন মিটানোর জন্য এটি উপযুক্ত তা নিশ্চিত করুন।  

o প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য 

গ্রাহকদের সঙ্গে নিয়মিত প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।    

o প্রতিবেদন পদ্ধতিগুলোর বিষয়ে এমইএএল  এবং কর্মসূচীর কর্মীদের দীর্ঘ-মেয়াদী 

পর্যবেক্ষণ করার সুপারিশ করা হলো কারণ তাদের ইতিমধ্যে মক্কেলদের সঙ্গে সরাসরি 

এবং নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে।  এর  ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যমানতার জন্য দায়িত্ব এর  

স্থানীয় পর্যায়ে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিহিত।   

ধাপে ধাপে পর্তিবেদন বদৃধ্ি করা এবং তদনত্ প্রকর্িয়া 

আইআরসি কর্মীদের অসাদাচরণের বিষয়ে এগিয়ে এসে প্রতিবেদন করতে গ্রাহকদের জন্য যদি আইআরসি 

স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে চায় তাহলে যে ব্যক্তি প্রতিবেদন করছে তার গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা 

যাতে রক্ষা করা যায় ও নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রতিবেদন করা বাধ্যতামূলক। এ কথা 

স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ন যে আইআরসি পরিচালিত কিছু পরিস্থিতিতে একজন অরক্ষিত স্বতন্ত্র ব্যক্তি 

সুরক্ষার নীতি ভঙ্গ করেছে সে বিষয়ে গোষ্ঠী বা বিস্তৃত 

পরিবারের সচেতন হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঝুোঁকি রয়েছে।  

 

প্রতিবেদন করা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে 

প্রাপ্তবয়স্ক, বয়সন্ধির ছেলেমেয়ে, এবং অল্পবয়সী 

বাচ্চাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। যখন 

বাচ্চারা প্রতিবেদন করে তখন বাচ্চাদের স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করার সাথে সাথে তাদের 

প্রতিবেদনের গোপনীয়তার ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। শিশুদের সঙ্গে সব সময় একজন যত্নকারীকে 

মনে রাখবেন: বাধ্যতামূলক প্রতিবেদনের 

জিনিসপত্রের প্রয়োজন যখন সুরক্ষা ভঙ্গে 

বাচ্চাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।   
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থাকতে হবে4প্রতিবেদন এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার সময়। শিশুদের অবশ্যই বিশেষ সংবেদনশীলভাবে প্রশ্ন করতে 

হবে যাতে আমরা আবার তাদের ক্ষতি না করি। সিআরআরডি’তে যেখানে একেবারে সম্ভব সেখানে সবচেয়ে 

ভালো পদ্ধতিতে কাজ চালানো বা প্রশ্নে অংশগ্রহন করার জন্য, শিশুদের প্রশ্ন করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে 

শিশু নিরপত্তার সঙ্গে জড়িত প্রযুক্তিগত কর্মীদের (চাইল্ড প্রটেকশন টেকনিক্যাল স্টাফ) অন্তর্ভূক্ত 

করা উচিত। ররররর’য়ের জন্য এতে বাইরের সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।  

 

প্রতিবেদন করার সময় আইআরসি কর্মীদের পরবর্তী তথ্যগুলো খোোঁজা উচিত: কি ঘটেছে; কখন ও কোখায় 

অভিযুক্ত ঘটনাটি সংঘঠিত হয়েছে; আর কে এর সাথে জড়িত ছিল।  প্রতিবেদনকারীরা মিথ্যা বলবে বা তাদের 

অভিযোগ করা ঘটনাটি বিস্তারিত বানিয়ে লিখবে তার পরামর্শ দেওয়া কখনো গ্রহনযোগ্য হবে না। একটি 

প্রতিবেদন গ্রহন করার সময়, আমরা নির্যাতনের পরে টিকে থাকাদের কেন্দ্র করে যথোপযুক্ত প্রশ্ন করি, 

প্রতিবেদনকারীদের বিশ্বাস করি, আর তারপরে তদন্তের জন্য তথ্যগুলো দিয়ে ইসিইউ’র সঙ্গে যোগাযোগ 

করি।  

 

সম্মতি5 এবং গোপনীয়তা6 মর্যাদা আর যত্নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা আইআরসি’তে প্রতিবেদন করা 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকাদের আমরা দিয়ে থাকি, আর সবসময় এগুলো মেনে চলি। আইআরসি নির্যাতনের 

পরে টিকে থাকাদের কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করে। পরামর্শ করুন  সুরক্ষা বিষয়ক অসদাচরণ 

প্রতিবেদন করতে নির্যাতনের পরে টিকে থাকাদের কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহারের জন্য আইআরসি 

নির্দেশিকা-  বিস্তারিত জানার জন্য।  

 

এমন  অবস্থায় যখন  অভিযুক্ত অপরাধী আইআরসি’র  কর্মী সদস্য হবে না তখন  আইআরসি আন্তএজেন্সি 

পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিবেদন করতে পারে বা বিস্তারিত তদন্ত এবং কার্যাপ্রণালীর জন্য স্থানীয় আইন 

প্রয়োগকারী স্ংস্থায় অভিযোগ করতে পারে।  এইসব  সুপারিশ তখনই  বিবেচনা করা হয়  যখন  কোন 

স্বতন্ত্র ব্যক্তি (নির্যাতন থেকে টিকে থাকা ব্যক্তি, কর্মী, এবং প্রত্যক্ষদর্শী) কোন নিরাপত্তার ঝুোঁকি 

বা ক্ষতির জন্য নিজেকে প্রকাশ করতে না চায়।  

 

                                                 
4 নিয়মিত একটি শিশরু যত্ন নিন যে বয্ক্তি তাকে বর্ণনা করার জন্য যত্নকারী পদটি ব্যবহতৃ হয়েছে। তিনি পিতা-মাতা, আতম্ীয়, 

পরিবারের বন্ধু বা অন্য অভিভাবক হতে পারেন; এতে আইনী দায়িতব্ নেয়ার বিষয়টি পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে না।  

5 আইআরসি’তে সম্মতি’র সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়   সম্মতি দেওয়ার বৈধ ক্ষমতা থাকা ব্যকত্ির সব্েচ্ছা চুক্তি। জ্ঞাত সম্মতি পর্দানের 

জন্য ব্যক্তিটির সকষ্মতা থাকতে হবে এবং তাকে যে সেবা দেওয়ার পর্সত্াব করা হয়েছে সে সম্পর্কে জানার ও বোঝার জন্য ব্যকত্িটির 

পরিপক্কতা থাকতে হবে এবং বৈধভাবে সমম্তি দিতে সক্ষম হতে হবে। সমম্তির বিষয়টি যে “জ্ঞাত” তা নিশ্চিত করতে সেবা 

প্রদানকারীদের পরবরত্ী তথ্যটি অবশ্যই নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে: সম্ভাব্য সকল তথ্য এবং 

বিকল্পগুলো ব্যকত্িটির জন্য সহজলভ্য করা যেন তিনি এর মধ্যে থেকে যে কোনটি পছন্দ করতে পারেন; তাকে জানানো যে অন্য যারা 

অতিরিকত্ সেবাগলুো প্রদান করতে পারে তাদের সঙ্গে তার তথ্য শেয়ার করার পর্য়োজন পড়তে পারে; আপনি তার সঙ্গে কাজ করলে যা 

কিছ ুঘটবে; সেবাগুলোর উপকারিতা সমহূ এবং ঝুোঁকিগলুো; সেবাগুলোর যে কোন অংশকে পর্ত্যাখ্যান বা অসব্ীকার করার এবং গোপন 

করার সীমাবদ্ধতার অধিকার তার আছে। 

6 আইআরসি’তে গোপনীয়তার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়  চিকিৎসা এবং সামাজিক সেবার পেশাগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত নৈতিক 

নীতিগুলো। গোপনীয়তা রকষ্া করার জন্য দরকার গ্রাহকদের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যের বিষয়ে সেবা প্রদানকারীরা গোপনীয়তা রকষ্া 

করবে এবং শুধমুাত্র গর্াহকের সুব্যকত্ অনমুতি নিয়ে তার তদনত্ের তথ্য শেয়ার করতে সমম্ত হবে। তালাবদ্ধ ফাইলগুলোতে সকল 

লিখিত তথ্য গোপন জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শনাক্ত করা যায় না এমন তথ্যগুলো শুধমুাতর্ তদনত্ের ফাইলগুলোতে লেখা। 

গোপনীয়তা রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে সেবা পর্দানকারীরা কখনো তদনত্ের বিসত্ারিত তথ্য নীপিড়ন সমপ্র্কে যাদের জ্ঞান 

অপর্য়োজনীয় মনে করা হয় সেই পরিবার, বনধ্ুদের বা সহকরম্ীদের সঙ্গে আলোচনা করবে না। শিশুদের সঙ্গে কাজ করার সময় 

গোপনীয়তার সীমাবদ্ধতা থাকে। 

https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
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o গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ভঙ্গের আরএআই নির্বাচিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে আইআরসি কর্মী, 

উৎসাহদাতাগণ, সাময়িক, চুক্তিভিত্তিক, বা দৈনিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীগণ, অংশীদারগণ, 

বিক্রেতাগণ, এবং সুরক্ষা বিষয়ে অন্যান্য সহযোগীরা কীভাবে প্রতিবেদন গ্রহন করবে এবং ধাপে 

ধাপে বৃদ্ধি করবে সে বিষয়ে যোগাযোগ করা।  

o এটা প্রয়োজনীয় যে প্রতিবেদন কীভাবে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা যায় তা প্রতিটি স্থানীয় 

প্রেক্ষাপটের অভিযোজনের জন্য স্থানীয় মাত্রায় আইআরসি’র  সুরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী 

কেমন তা যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের একটি অখণ্ড অংশ।   

o মনে রাখতে হবে যে প্রতিবেদন আমাদের বৈশ্বিক প্রতিবেদনের নির্দেশিকা অনুসরণ করে 

করতে হবে এবং সুরক্ষা জনিত অসাদাচরণের প্রতিবেদন করতে নির্যাতনের পরে টিকে 

থাকাদের কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আইআরসি’র  নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।   

বাচ্চাদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ভঙ্গ করার  প্রতিবেদন কীভাবে গ্রহন করতে হবে এবং ধাপে 

ধাপে বৃদ্ধি করতে হবে সে বিষয়ক অতিরিক্ত নির্দেশনা পরিচালনা কাঠামোর পরিশিষ্ট ২  

এ পাওয়া যাবে।  

o যে সকল গ্রাহক প্রতিবেদন করবে তাদের প্রতি নির্যাতনের পরে টিকে থাকা কেন্দ্রিক 

দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে সেইফগার্ডিং, ইনভেস্টিগেশনস, জিই, এবং 

ভিপিআরইউ বিষয়ে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কাছে সহযোগিতা চান।   

 

o তদন্তকারী দলের সকল অনুরোধ সেইসাথে অভিযুক্ত অপরাধী, নির্যাতনের পরে টিকে থাকা 

ব্যক্তি, দাতাগণের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ সংবেদনশীলতা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা 

হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা চুক্তি তৈরি করুন।  

o এই  ধরণের যোগাযোগের দায়িত্ব অগ্রিমভাবে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার দ্বারা শুর ুকরা 

এবং চালিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। আর নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি 

যেমন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির প্রয়োজনে অভিজোযন করা উচিত।   

o স্থানীয় আইনের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন কারণ ওগুলো বিভিন্ন ধরণের যৌন নিপীড়নের 

প্রতিবেদন ও জবাবদিহিতার সঙ্গে সম্পর্কিত আর প্রতিবেদনের পূর্বেই যৌন নিপীড়নের 

ধরণ  নির্ণয় করা প্রয়োজন যাতে সময়মতো ও নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি 

কেন্দ্রিক সুপারিশ করা যায়।   

o এই  ধরণের যোগাযোগ এবং পরবর্তীতে তা অনুসরণ করতে স্থানীয় সুরক্ষা 

নিশ্চিতকারীদের (সেইফগার্ডিং লিডস) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পালন করতে সুপারিশ করা 

হচ্ছে।   

সাড়া এবং সহযোগিতামূলক সেবাগুলো  

যখন  সহিংস সুরক্ষা ভঙ্গের ঘটনা ঘটে তখন  ঐ কার্যালয়গুলোতে গুণগত, লিঙ্গ-এবং বয়স  উপযুক্ত 

সেবাগুলো সরবরাহ করার জন্য আইআরসি’র  প্রয়োজনীয় সজ্জায় সজ্জিত হওয়ার, এবং ৭২  ঘন্টার মধ্যে 

চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য হওয়া7 সেইসাথে নীচের রূপরেখাকৃত অন্যান্য ন্যুনতম সাড়া দেওয়ার সেবাগুলো।  

 

                                                 
7 রর ঘনট্ার আগে শরুু আদর্শ করা আর কিছ ুকিছ ুক্ষেতর্ে আরএআইসহ তাৎক্ষণিক সেবাগলুো সহজলভ্য হতে পারে।  

https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=9139
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=9139
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
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যেসব সিআরআরডি কার্যালয়ে বিদ্যমান হেল্থ, চাইল্ড প্রটেকশন এবং/বা ডব্লিউপিই কর্মসূচী আছে, এই  

বিভাগগুলোতে গুণগত সাড়া দেওয়ার সেবাগুলো নিশ্চিত করা এবং সবচেয়ে ভালো অনুশীলন ও কর্মসূচীর মান 

নিশ্চিত করার জন্য নেতাদের থাকা উচিত।  এটিতে চারটি বিস্তৃত বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হবে: নিরাপত্তা, 

চিকিৎসা, মনস্তাত্বিক; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, আইনী সেবাগুলো।  এই  সেবাগুলোর জন্য ন্যুনতম 

মান, পরিষ্কার সুপারিশের পথগুলো প্রতিষ্ঠা, এবং কিভাবে আমরা এইসব  সেবা সরবরাহ করি তা আরো 

বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট ৩ এ পাওয়া যাবে।  

 

এ কথা এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সাড়া প্রদান এবংসহযোগিতা সেবাগুলোর প্রতিটি 

নির্দিষ্ট সুরক্ষার কেসে চাইল্ড প্রটেকশন বা ডব্লিউপিই তদন্ত কর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন যিনি 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ সহযোগিতার সেবাগুলো নিশ্চিত করতে 

পারবেন।  যেখানে এ ধরণের কারো ভূমিকা নেই  সেখানে আইআরসি’র  সাহায্য সেবাগুলো খোোঁজার বিকল্প 

পদ্ধতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে এবং সেখানে পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত সুপারিশকৃত পদ্ধতির ন্যুনতম 

মানের কার্যপ্রণালী রয়েছে।   

 

আরএআই এর  জন্য সহযোগিতামূলক সেবাগুলোর স্থানীয় সহজলভ্যতা সুপারিশগুলোকে হয়তো অনেক 

সহজ করেছে।  তা সত্বেও, পরিশিষ্ট ৩ এ বর্ণনা করা ন্যুনতম মান এই  সেবাগুলোতে প্রতিফলিত হওয়া 

গুরুত্বপূর্ণ। পরিশিষ্ট ৩ তৈরি করার সময়  আমাদের অনেক সিআরআরডি দেশভিত্তিক কর্মসূচীগুলোতে 

বিশেষভাবে সেবাগুলোর ফাোঁক শনাক্ত হয়েছে।  এটি পরিষ্কার মানের সাথে সাথে ভালো অনুশীলনের ব্যবস্থা 

প্রতিষ্ঠিত করেছে।  এমনকি আরএআই’তে আমাদের এখনো নিরাপত্তা; চিকিৎসা; মনস্তাত্বিক; এবং কোন 

কোন ক্ষেত্রে আইনী সেবাগুলো সহজলভ্য করা প্রয়োজন, আর অগ্রিম ভিত্তিতে পরিষ্কার সুপারিশ করা 

পদ্ধতিগুলো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।   

 

o যথোপযুক্ত সেবাগুলোকে প্রদর্শন করে এমন  একটি রূপরেখা বা পরিকল্পনা তৈরি করা বা একটি 

সুরক্ষার নীতি ভঙ্গের পূর্বেই যা সহজলভ্য থাকবে।  

o এটি প্রয োজন যে আইআরসি'র  সিআরআরডি র্যাপিড পরিষেবা ম্যাপিং সরঞ্জাম বা 

অনুরূপ ম্যাপিং সরঞ্জাম ব্যবহার করা।  যখন  পরিচালনার পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়  

তখন  নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি ও তাদের সাহয্যকারীরা প্রয়োজনে যাতে 

সেবাগুলো সহজে পায় তা নিশ্চিত করার জন্য সেবাগুলো পুনরায় মূল্যায়ন করা উচিত।   

o সিআরআরডি’র  জন্য:  

 যেখানে কোন আইআরসি চাইল্ড প্রটেকশন, হেল্থ বা ডব্লিউপিই সেবাগুলো 

বিদ্যমান নেই, আর যথেষ্ট কাছাকাছি যদি বহিরাগত সেবাগুলো না থাকে বা 

যথেষ্ট গুণগত মানের সেবা না থাকে তাহলে একই প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের 

এনে পরিকল্পনাগুলো ব্যবহারের উপযোগী করে প্রতিষ্ঠা করা এবং/বা 

বহিরাগত সেবা প্রদানকারীদের ক্ষমতা শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন।  

 সুরক্ষার নীতি ভঙ্গ করে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করার 

জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করা তদন্তকর্মীদের প্রয়োজন; এদের মধ্যে বিদ্যমান 

শিশু সুরক্ষা (চাইল্ড প্রটেকশন) বা ডব্লিউপিই কর্মী থাকতে পারেন, যেখানে 

কোন শিশু সুরক্ষা (চাইল্ড প্রটেকশন) বা ডব্লিউপিই কর্মসূচী নেই বা বহিরাগত 

সেবা প্রদানকারী নেই সেখানে অন্য আইআরসি কর্মীরা থাকতে পারেন।  পাছে 

অন্য আইআরসি কর্মী বা বহিরাগত সেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে তাদের 

যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।   

https://rescue.box.com/s/614peeh8ocknnqfgjx90iwk11xj7atfv
https://rescue.box.com/s/614peeh8ocknnqfgjx90iwk11xj7atfv
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 যে সব  ঘটনায় নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি আইআরসি’র  বিরুদ্ধে 

অভিযোগ করে তারা প্রতিষ্ঠানটি থেকে সেবা গ্রহন করতে স্বস্তি অনুভব না 

করতে পারে এজন্য যেখানে সম্ভব সেখনে আইআরসি’র  সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন  

ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করা পদ্ধতিতে তথ্য রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।  

কোন প্রতিষ্ঠান বা সহজলভ্য সেবাগুলো যা থেকে তারা সহযোগিতা পেতে 

স্বস্তি অনুভব করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া নির্যাতনের পরে টিকে থাকা 

ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।   

o আরএআই এর  জন্য: 

  সাধারণত তারা বহিরাগত সেবাগুলোর প্রতি সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করবে।  

অনুমান থাকতে পারে যে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে 

সহজলভ্য  সেবাগুলোর যথেষ্ট গুণগত মান আছে, তারপরেও ঐ সেবার 

প্রস্তাবকৃত ভাষাগুলো এবং আঘাতপ্রাপ্ত শরণার্থীদের নিয়ে তাদের কাজ করার 

অভিজ্ঞতা আছে কি না সেসব বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার।   

o আইআরসি কর্মী উৎসাহদাতাগণ, সাময়িক, চুক্তিভিত্তিক, বা দৈনিক কর্মী এবং 

স্বেচ্ছাসেবীগণ যদি কোন সুরক্ষা ভঙ্গের অভিযোগ পায় বা সুরক্ষা ভঙ্গের কারণে যদি 

কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়  তাহলে তাদের বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতামূলক সেবা দেওয়ার 

অধিকার দেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।   

o সাড়া দানকারী সেবাগুলো প্রতিষ্ঠা এবং শনাক্ত করতে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য হেল্থ, 

চাইল্ড প্রটেকশন, এবং/বা ডব্লিউপিই প্রযুক্তিবিদ উপদেষ্টাদের কাছে সহযোগিতা 

চান।  

 

শিখতে এবং পর্তিফলন পর্ক্রিয া 

সকল সুরক্ষা ভঙ্গের প্রতিবেদন দেওয়ার পরে পাঠগুলো ধরা এবং বাকী থাকা ফাোঁকগুলোর জন্য শেখার 

উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। এটি আমাদের সাড়ায় আরো পরিস্থিতিভিত্তিকতা অন্তর্ভূক্ত করতে পারে, বা 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা কেন্দ্রিক আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করতে পারে। ইসিইউ’র পরবর্তী 

তদন্ত থেকেও এটি সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। কীভাবে আইআরসি সুরক্ষা ভঙ্গের প্রতি আরো 

ভালোভাবে সাড়া দিতে পারে সে বিষয়ে গ্রাহকদের উপাত্ত নিরাপদ জায়গায় সংগ্রহ করা উচিত।  

 

তথ্য সংগ্রহ এবং চিহ্নিত সমস্যা সমাধান প্রয়োগের ভিত্তিতে অবশ্যই কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। 

ভুল থেকে শেখা এমন কি যদি তা অনিচ্ছাকৃতও হয় তা একটি প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ 

অংশ। 

 

o একটি সুরক্ষা ভঙ্গের প্রতিবেদন করা এবং তদন্ত করার পরে নিয়মিত পাঠ শেখা ও তার 

প্রতিফলন প্রক্রিয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করুন।  

o এ ধরণের প্রক্রিয়ায় জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপকদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা 

হচ্ছে।  এতে সেইফগার্ডিং লিডস (সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।   

o শিক্ষণ এবং তার প্রতিফলন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রযুক্তি কর্মী ও গ্রাহকদের 

প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।   
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o এটি একটি অর্থপূর্ণ প্রক্রিয়া তা নিশ্চিত করার জন্য জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনাকে শেখার 

পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে।   
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নজর তালিকা 

 
পর্তিরোধ এবং প্রসত্ুতি 

o প্রতিটি স্থানীয় কার্যালয়ের নিশ্চিত করা দরকার যে অন্ততপক্ষে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার দ’ুজন 

সদস্য সুরক্ষা নিশ্চিতকারী হিসেবে (সেইফগার্ডিং লিডস) নিযুক্ত হবেন।  

o আইআরসি কর্মী উৎসাহদাতাগণ, সাময়িক, চুক্তিভিত্তিক, বা দৈনিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীগণ, 

অংশীদারগণ , বিক্রেতাগণ, এবং অন্যান্য সহযোগীদের প্রাসঙ্গিক আচরণের চুক্তি (বিহেইভিয়ার 

প্রটোকলস) ও স্থানীয় এসওপি (লোকালাইজড এসওপি) সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাপক বোধগম্যতা 

থাকতে হবে।  

o আইআরসি কর্মী-প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের- প্রাসঙ্গিক আচরণের চুক্তি (বিহেইভিয়ার 

প্রটোকলস) ও সথ্ানীয় এসওপি সম্পর্কে ব্যাপক বোধগম্যতা আছে।  তাদের স্বাক্ষরতা এবং 

বোধগম্যতার মাত্রা অনুযায়ী পরিস্থিতিভিত্তিক এবং অনুবাদ করতে হবে।  

o জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান এসওপি এর  বিষয়বস্তু এবং প্রাসঙ্গিক আচরণের চুক্তি 

(বিহেইভিয়ার প্রটোকলস) সম্পর্কে কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে।   

o আইআরসি কর্মী উৎসাহদাতাগণ, সাময়িক, চুক্তিভিত্তিক, বা দৈনিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীগণের 

সুরক্ষা বিষয়ে হালনাগাদকৃত প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানার এবং গ্রহন করার অধিকার আছে।  

পর্তিবেদন 

o আইআরসি কর্মসূচী, সততা ভঙ্গ, বা সুরক্ষা ভঙ্গের বিষয়ে কোন ধরণের অভিযোগের প্রতিবেদন 

দেওয়ার পছন্দের পদ্ধতি গ্রহনের জন্য গ্রাহকদের মূল্যায়ন সঞ্চালিত করা।  

o গ্রাহকদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজন চিহ্নিত করে প্রতিরোধ কর্মসূচীর 

মাধ্যমে বিদ্যমান প্রতিবেদনের কৌশল শক্তিশালী করা আর নতুন প্রতিবেদন পদ্ধতির পরিকল্পনা 

করা এবং নতুন করে তৈরি করে তা সহজলভ্য করা।   

o গ্রাহকরা কিভাবে প্রতিবেদন করবে তা তৈরি ও সহজলভ্য থাকা আর ওগুলো সাংস্কৃতিকভাবে 

যথোপযুক্ত করার জন্য চিত্র স্ফুটন, অডিও, ভিডিও (যথোপযুক্ত এবং বাজেটে হলে) যোগাযোগ 

করা প্রয়োজন।   

o প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং প্রতিবেদন সংগ্রহ করার জন্য গ্রাহকদের 

সঙ্গে নিয়মিত প্রতিক্রিয়ার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ।    

ধাপে ধাপে পর্তিবেদন করা এবং তদন্ত পর্ক্রিয়া 

o গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ভঙ্গের আরএআই নির্বাচিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে আইআরসি কর্মী, 

উৎসাহদাতাগণ, সাময়িক, চুক্তিভিত্তিক, বা দৈনিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীগণ, অংশীদারগণ, 

বিক্রেতাগণ, এবং অন্যান্য সহযোগীরা কীভাবে প্রতিবেদন গ্রহন করবে এবং ধাপে ধাপে বৃদ্ধি 

করবে তা বৈশ্বিক প্রতিবেদনের নির্দেশিকা (গ্লোবাল রিপোর্টিং গাইডলাইনস) থেকে জানবে।  

o গ্রাহকদের প্রতি নির্যাতনের পরে টিকে থাকা কেন্দ্রিক সাড়া বুঝতে পারা এবং এতে দৃঢ়সংলগ্ন 

থাকা।  শিশুদের বিষয়ে যে কোন অভিযোগের অত্যাবশ্যকীয় প্রতিবেদন করা এর  মধ্যে 

অন্তর্ভুক্ত।   
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o তদন্ত এবং যে পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে তার ফলাফল বিষয়ে অভিযুক্ত অপরাধী এবং 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগসহ স্থানীয় দলের সর্বাধিক দক্ষতার 

জন্য তদন্তকারী দল  কতৃক সকল অনুরোধে পুরোপুরি সহযোগিতা করুন।  

o সুরক্ষা ভঙ্গের প্রতিবেদনের সাড়া দিতে যে তদন্ত ও কর্মপন্থা নেওয়া হয়  সে বিষয়ে 

যথোপযুক্তভাবে দাতাদের সঙ্গে সমন্বয় এবং যোগাযোগ করুন।  

o স্থানীয় কার্যালয়ের অবশ্যই একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং উপাত্ত রক্ষার দলিল 

প্রতিষ্ঠা করা উচিত।  

পর্তিকর্িয া এবং সহায তা পরিষেবাগুলি 

o আইআরসি প্রতিষ্ঠিত ন্যুনতম মান পূরণ করে এমন  তথ্য ব্যবস্থাপনা চুক্তি এবং সুপারিশের 

উপায়সহ স্থানীয় কার্যালয়গুলোতে অবশ্যই একটি চিত্রসহ সুস্পষ্ট বর্ণনার হাল নাগাদ করা সেবা 

প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।   

o স্থানীয় অফিসগুলোতে অবশ্যই তদন্তকারী কর্মীদের নিয়োগ দিতে হবে এবং অকুস্থলে ন্যুনতম 

সেবা দিতে হবে বা নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিদের তদন্ত ব্যবস্থাপনার (কেস 

ম্যানেজমেন্ট) সেবার জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হতে হবে।  প্রয োজন অনুযায ী গৃহস্থালি ক্ষমতা 

বা বাহ্যিক পরিষেবা সরবরাহকারীদের ক্ষমতা জোরদার করার পরিকল্পনা সহ  সেবাগুলোর 

ন্যুনতম গুণমান সম্পন্ন হতে হবে।  

 

শিক্ষা এবং প্রতিফলন পর্ক্রিয়া 

o নিরাপত্তা লঙ্ঘনের রিপোর্টের পরে প্রবীণ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা শেখানো পাঠ এবং অবশিষ্ট 

ফাোঁকগুলি সিনিয র ম্যানেজমেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রণে আনা হয ।  

o স্থানীয  অফিসগুলি ইসিইউ (ECU), প্রযুক্তি কর্মী, ক্লায েন্ট বা অন্যান্য প্রয োজনীয  

ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি সুপারিশগুলি বাস্তবায ন করে।   
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সংযোজনী 1 

 

সুরকষ্ার নীতি নিশচ্িতকারীদের জনয্ পর্স্তাবিত টিওআর (TOR) 

উদ্দেশ্য: 

ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং সুরক্ষার কার্যক্রমের উন্নতিসাধনের জন্য স্থানীয় অফিসগুলোতে 

সেইফগার্ডিং লিডসদের (সুরক্ষার নীতি নিশ্চিতকারীদের) নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর মানে 

এই নয় যে এটি একটি পূর্ণকালীন দায়িত্ব। সুরক্ষার নীতি নিশ্চিতকারীরা সুরক্ষার কার্যক্রমের তদন্ত 

করার জন্য যোগাযোগের ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবে, প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সুরক্ষার কার্যক্রমগুলো 

চালাতে সক্ষম হবে, এবং প্রয োজন অনুযায়ী, রোল আউট বা সুরক্ষার দিকনির্দেশ, টেম্পলেট, প্রশিক্ষণ 

বা অন্যান্য উপকরণ বিতরণে সহায তা করবেন। 

সেইফগার্ডিং লিডসদের (সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের) নিয়োগের কারণে স্থানীয় জ্যেষ্ঠ পরিচালকদের সুরক্ষার 

কার্যক্রমগুলো বাস্তবায নের জন্য মালিকানা এবং দায িত্ব নেওয ার প্রয োজনীয তা কমবে না বা দূর হবে 

না।  

প্রধান দায িত্বগুলো: 

এই দায়িত্বগুলো সুরক্ষাকারী পরিচালকদের (সুরক্ষানিশ্চিতকারীদের) মধ্যে ভাগ করা যেতে পারে, এবং 

সময ের সাথে সাথে স্থানান্তরিত হতে পারে: 

 স্থানীয়ভাবে সুরক্ষার কারয্ক্রমের তথ্য জানানো ও তথ্য হালনাগাদ করার জন্য সেইফগার্ডিং 

টাস্ক ফোর্স, ডাইরেক্টর অব সেইফগার্ডিং, বা অন্যান্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের যোগাযোগের 

মাধ্যম হিসেবে কাজ করুন;  

 স্থানীয় কর্মসূচীর কর্মীদের জন্য দেশে এবং/বা বৈশ্বিক মাত্রায় সুরক্ষার নীতি এবং কর্মকান্ড 

বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা সহযোগিতার জন্য যোগাযোগের ব্যক্তি হিসেবে কাজ করুন; 

 প্রয়োজন অনুসারে সুরক্ষার নির্দেশনা, টেমপ্লেট, প্রশিক্ষণ, বা অন্যান্য জিনিসপত্র 

প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তৈরি করা এবং স্থানীয়করণে অংশগ্রহন করুন; এবং 

 প্রয়োজন অনুসারে সুরক্ষার নির্দেশনা, টেমপ্লেট, প্রশিক্ষণ, বা অন্যান্য জিনিসপত্র 

প্রথমবারের মতো তৈরি করতে বা বিতরণে সহায তা করুন।  

সময ের শতাংশ: 

তাদের সময়ের জন্য প্রস্তাবিত শতাংশ 5% -10%।  

স্থানীয় কার্যালয়ের জন্য প্রয োজনীয তা: 

সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের মধ্যে অন্ততপক্ষে অবশ্যই একজন মহিলা হবেন, এবং সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ -

ভারসাম্য লক্ষ্য হওয়া উচিত।  
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যদি সমস্যা না থাকে তাহলে, সুরক্ষা নিশ্চিতকারীরা স্থানীয় সদস্য হবেন এবং এতে নানা ধরণের স্থানীয় 

জনসংখ্যা প্রতিনিধিত্ব করবে।  

দক্ষতা: 

ভালো সুরক্ষা নিশ্চিতকারীদের, নিম্নের দক্ষতাগুলোর অধিকারী হওয়া উচিত: 

 শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা; 

 নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখানো;  

 গোপনীয়তার বিষয়ে বুঝতে পারা; 

 সুরক্ষার বিষয়ে মৌলিক স্তরের জ্ঞান;  

 গ্রাহক এবং কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতি এবং প্রবল ইচ্ছা; এবং 

 তারা কর্মী এবং গ্রাহকদের বিশ্বস্ত হবেন।  
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সংযোজনী 2 

 

সুরকষ্া নীতি ভঙ্গ করে নিরয্াতনের পরে টিকে থাকা শিশদুের সঙ্গে কথা বলার জনয্ পরামরশ্ এবং তথয্ 

 

বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় খেয়াল 

রাখতে হবে যে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আদর্শ যেন পুনরায় তাদের আঘাত না দেয়।  

 

সংযুক্ত পিপিটি (PPT) দেখুন8 এটি পরবর্তী বিষয়গুলোর ব্যাপক এবং বিস্তারিত তথ্য এবং নির্দেশনা 

দিয়ে থাকে:  

 

- শিশু নির্যাতনের বিষয়ে ধারণা - স্লাইড 1-15।  এই  স্লাইডগুলো বিভিন্ন ধরণের শিশু নির্যাতনের 

সংজ্ঞা সরবরাহ করে; অপরাধের উপর একটি নোট; অপব্যবহারের সাধারণ লক্ষণগুলির একটি 

পরিদর্শন 

- প্রকাশিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা -স্লাইড 16-21।  নতুন ও গোপন তথ্য প্রকাশ; 

যত্নকারীদের উপর প্রভাব; প্রয়োজনীয় শিশু বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেবা প্রদানকারী 

বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে এই  স্লাইডগুলো তথ্য সরবরাহ করে 

- নির্দেশনার নীতিমালা ও প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা-স্লাইডগুলো ২২-৩৭।   প্রধান 

নির্দেশনার নীতিসমূহ এবং বাধ্যতামূলক প্রতিবেদনের প্রধান বিষয়গুলো, গোপনীয়তার চুক্তিসমূহ 

এবং সবচেয়ে ভালোভাবে শিশুদের স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে এই  স্লাইডগুলো একটি 

সারসংক্ষেপ প্রদান করে 

- নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের সঙ্গে ভালো যোগাযোগের গুরুত্ব অনুধাবনের বিষয়গুলো 

সম্পর্কে ধারণা - স্লাইডগুলো ৩৮-৮১ ।  এই  স্লাইডগুলো সাহায্যকারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 

বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে; যোগাযোগ করার জন্য সবচেয়ে ভালো অনুশীলন, অ-মৌখিক কৌশলের 

ব্যবহার; নমুনা লিপি; বিভিন্ন বয়সের এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের 

নিদের্শনাসমূহ; যখন  আপত্তিজনক কথা বলবেন না বা অস্বীকার করবেন না তখন  কী করবেন 

- তদন্ত ব্যবস্থাপনা (কেস ম্যানেজমেন্ট) বিষয়ে ধারণা -স্লাইডগুলো 82-146: এই  স্লাইডগুলো 

তদন্ত ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ও প্রবৃত্তি, গ্রহন ও মূল্যায়ন, তদন্ত কার্যকর করার পরিকল্পনা, 

তদন্ত পরিকল্পনা বাস্তবায ন করা, তদন্ত অনুসরণ করা, এবং তদন্ত বন্ধ করা সহ  তদন্ত 

ব্যবস্থাপনার তথ্য সরবরাহ এবং কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে তার নির্দেশনা দেয় 

- শিশুদের মনোবিজ্ঞানমূলক হস্তক্ষেপগুলি সম্পর্কে ধারণা - স্লাইড 147-152: নিরাময়ের শিক্ষা, 

উদ্বেগ মুক্ত করার শিক্ষা, মানিয়ে চলার দক্ষতাসমূহ এবং সমস্যা সমাধানের বিষয়ে এই  

স্লাইডগুলো তথ্য প্রদান করে   

 

সহকর্মী, প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু ক্লায েন্টদের থেকে গৃহীত হোক না কেন সুরক্ষার নীতিভঙ্গের প্রতিবেদন 

গ্রহন এবং ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সংক্ষিপ্ত নির্দেশনার জিনিসপত্র উন্নয়নের অধীনে 

রয়েছে এবং আইআরসি’তে (IRC) জুন/জুলাই ২০১ ৯ সালের মধ্যে ভাগাভাগি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।  

                                                 
8 এটি নেয়া হয়েছে: তদনত্ ব্যবস্থাপনা এবং শিশ ু সরুক্ষা’র আন্ত:এজেনস্ি নির্দেশিকা থেকে http://www.cpcnetwork.org/wp-

content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdfআর যৌন নিপীড়নের পরে টিকে থাকা শিশুদের যত্নের জন্য 

https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/  

https://rescue.box.com/s/82uu2et6ktaal7gnuyaes9dhfpyam55p
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
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সংযোজনী 3 
 

সিআরআরডি (CRRD) দ্বারা পরিচালনার প্রেক্ষাপটগুলো বহুলাংশেই আরএআই (RAI) এর  চেয়ে ভিন্ন 

হওয়ায় সেবাগুলোর মধ্যেকার ফাোঁকগুলো শনাক্তকরণের জন্য এই  সংযোজনী বিশেষ করে সিআরআরডি 

(CRRD) দর্শকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।  আরএআই (RAI) এর  উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, দয়া করে 

শুধুমাত্র ন্যুনতম সেবা বিভাগগুলোকে সুপারিশ করুন।  

 
 

সুরকষ্ার নীতি9 লঙ্ঘন করে নিরয্াতনের পরে টিকে থাকাদের জন্য ন্যনুতম যতন্ ও পরিষেবাদির 

পর্তিকর্িয া  

পর্যাপ্ত প্রতিবেদন এবং তদন্তের পদ্ধতির সাথে সাথে নির্যাতনের পর  টিকে থাকা মানুষদের আরোগ্যলাভে 

সাহায্য করার জন্য আইআরসি (IRC) ন্যুনতম মানের যত্ন এবং সেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 10 এই  নথিটি 

ঘোষণা করে যে কোন পর্কারের নিরয্াতন এবং শোষণের শিকার (শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন) 

স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জন্য ন্যুনতম মানের যত্ন এবং পরিষেবা প্রতিক্রিয়া প্রদান করবে আইআরসি (IRC) 

কর্মীদের হাতে, উৎসাহদায়কগণ, সাময়িক কর্মীরা, চুক্তিগত কর্মীরা, দৈনিক কর্মীগণ, স্বেচ্ছাসেবীগণ, 

অংশীদারগণ, ফেরিওয়ালারা বিক্রেতাএবং অন্যান্য সহযোগীদের দ্বারা।  এটি নির্যাতনের পরে টিকে থাকা 

মানুষদের প্রতি সময়মতো এবং যথোপযুক্ত সহযোগিতা দেয়া নিশ্চিত করে, সেইসাথে এটি বয়স , উন্নয়নের 

স্তর, এবং লিঙ্গের প্রতি সহানুভূতিশীল।   

 

নিরয্াতনের পর টিকে থাকা মানুষদের গ্রহনের জনয্ আইআরসি-র (IRC) নিশচ্িত করা ন্যনুতম যত্ন এবং 

পরিষেবা প্রতিকর্িয়া কী?  

নির্যাতনের পর  টিকে থাকা মানুষদের নিজেদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, তৃতীয় পক্ষের দ্বারা তৈরি করা 

প্রতিবেদন (প্রাপ্তবয়স্ক এবং একটু বড়  বয়সন্ধির ছেলে মেয়ে যারা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে 

তাদের সম্মতিতে), বা সরাসরি নির্যাতন প্রত্যক্ষ করা (পর্াপ্তবয়স্ক এবং একটু বড়  বয়সন্ধির ছেলে 

মেয়েদের সম্মতিতে) নির্যাতনের পর  টিকে থাকা ব্যক্তিকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে একজনতদন্তকারী 

করম্ীকে11নিয োগ করতে হবে যিনি নির্যাতিত ব্যক্তিটির প্রয়োজনীয় জরুরি যত্ন ও পরিষেবা নিশ্চিত 

করবেন, আরহালকা তদন্ত ব্যবসথ্াপনা12 প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকবেন।  

 

তদন্ত কর্মী (কেস ওয়ার্কার) হচ্ছেন সেইসব লোক যারা সরাসরি নির্যাতনের পর  টিকে থাকা মানুষদের 

সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করে তাদের প্রয়োজনীয় যত্ন এবং পরিষেবা পাওয়া নিশ্চিত করেন।  প্রশিক্ষিত 

                                                 
9 এর মধ্যে যৌন নিপীড়ন এবং শোষণ ও শিশ ুসরুক্ষা অনত্র্ভুকত্ রয়েছে 

10তদনত্ ব্যবস্থাপনা এবং শিশ ু সরুক্ষার আনত্:এজেন্সি নির্দেশিকাসমূহ http://www.cpcnetwork.org/wp-

content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf, যৌন নিপীড়নের পরে টিকে থাকা শিশুদের যত্ন 

https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/; এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার তদন্ত ব্যবস্থাপনার জন্য 

আন্ত:এজেনস্ি নির্দেশিকাসমূহ https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/   

11  তদনত্ করম্ী, সাধারণ একজন মনোসামাজিক বা সমাজ কর্মী যিনি একটি তদনত্ের শুর ুথেকে শেষ পর্যনত্ নির্যাতনের পরে টিকে 

থাকা ব্যক্তির দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। তিনি যথাযথভাবে পর্শিক্ষিত এবং তত্তব্াবধায়ক কর্মী হবেন। আইআরসি’র জন্য, সাধারণত 

তিনি একজন শিশ ুসরুক্ষা বা নারী সরুকষ্া এবং ক্ষমতায়ন করম্ী হবেন। 

12 সরাসরি সামাজিককর্ম ধরণের সাহায্যের মাধ্যমে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিতে সাহায্য করা হয়ে 

থাকে। নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে তথ্য জানানো হয়েছে এবং তিনি যেসব বিষয়ের সমম্ুখীন হয়েছেন তা শনাক্ত করা হয়েছে, 

এবং পরুো প্রকর্িয়া জুড়ে তাকে মানসিক সহযোগিতা প্রদান করা নিশ্চিত করার জন্য এতে মনোসামাজিক বা সমাজ করম্ীর দায়িতব্ 

গ্রহন অনত্র্ভুকত্ করা হয়।  

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
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তদন্তকারী কর্মীরা সাধারণত অধিষ্ঠিত চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড উইমেন’স প্রটেকশন এন্ড 

এম্পাওয়ারমেন্ট (WPE) কর্মসূচী দলের সঙ্গে বসবেন।  বিদ্যমান দলগুলো এবং কর্মসূচীর গঠন  অনুযায়ী 

যেখানেই সম্ভব ন্যুনতম মানের প্রতিক্রিয়া তাদের মাধ্যমে প্রদান করা হবে, কারণ তাদের এই  ক্ষেত্রে 

বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে আর কখনো কখনো প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য 

পূর্বনির্ধারিতভাবে শুধুমাত্র তাদেরই নির্বাচিত করা হয়ে থাকে।  যেসব জায়গায় আইআরসি (IRC) কাজ 

করছে কিন্তু তাদের চাইল্ড প্রটেকশন বা ডব্লিউপিই-এ (WPE) উপস্থিতি বা কোনো কর্মসূচী নেই, 

আইআরসি (IRC) নেতাদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা শনাক্ত করার প্রয়োজন যাতে আমরা সর্বনিম্ন 

প্রতিক্রিয া মান প্রদান করা নিশ্চিত করতে পারি (আমরা যাতে ন্যুনতম মান পেতে পারি সে ব্যাপারে আরো 

বিস্তারিত জানার জন্য নিচের টেবিল দেখুন)।   

 

তদন্তকারী কর্মীদের সঙ্গে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া নিম্নের  নির্দেশনার 

নীতিগুলো দ্বারা নির্দেশিত হওয়া উচিত নিরদ্েশিত হওয়া উচিত এই  নীতিগুলো সেবাগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত 

তৈরির সম্পর্কে জানায়, ও যত্নের সর্বোপরি গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং ওগুলো আন্তসংস্থা 

মানবিকতার নির্দেশনার সঙ্গে সংযুক্ত: 

 

মহিলা এবং কিশোরী বয সী মেয েদের 

নিরয্াতনের পরে টিকে থাকার জন্য13 

নিরয্াতনের পরে টিকে থাকা শিশদুের 

জন্য14 

নিরয্াতনের পরে টিকে থাকা 

পর্াপত্বয সক্ পুরষুদের জনয্15 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা 

কেন্দ্রিক 

বাচ্চাটির সবচেয়ে বেশি আগ্রহের 

বিষয়গুলোতে উৎসাহিত করুন 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা কেন্দ্রিক 

নিরাপত্তার অধিকার সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন নিরাপত্তার অধিকার 

গোপনীয তার অধিকার সন্তানকে স্বস্তি দিন গোপনীয তার অধিকার 

মর্যাদার অধিকার এবং 

আত্মনিয ন্ত্রণাধিকার 

উপযুক্ত গোপনীয তা নিশ্চিত করুন মর্যাদার অধিকার এবং 

আত্মনিয ন্ত্রণাধিকার 

বৈষম্যহীনতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিশুকে জড িত করুন বৈষম্যহীনতা 

কোন ক্ষতি করবেন না প্রতিটি শিশুর সাথে নিরপেক্ষ ও 

সমান আচরণ করুন 

কোন ক্ষতি করবেন না 

 বাচ্চাদের স্বাভাবিক অবস্থায় 

প্রত্যাবর্তনকে শক্তিশালী করুন 

 

 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুর জন্য একবার একজন তদন্ত কর্মী নিযুক্ত করার পরে তদন্ত কর্মীকে 

অবশ্যই হালকাভাবে তদন্ত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয া পরিচালনা করতে হবে নিম্নলিখিতধাপগলুো দিয়ে গঠিত 

ব্যবস্থাপনা দিয়ে: 

 

                                                 
13 জিবিভি এওআর ন্যনুতম মানগলুো (আসন্ন) এবং আনত্:এজেন্সি জিবিভি তদনত্ ব্যবস্থাপনার (জিবিভি কেস ম্যানেজমেন্ট) 

নির্দেশিকাগলুো https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/   

14  তদন্ত ব্যবস্থাপনা এবং শিশ ু সুরকষ্ার জন্য আন্ত:এজেনস্ি নির্দেশিকাগুলোhttp://www.cpcnetwork.org/wp-

content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdfএবং যৌন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের যত্নের 

জন্যhttps://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/  

15যৌন হামলার পরে টিকে থাকা পুরুষদের জন্য আইআরসি’র নির্দেশনা; ধরষ্ণের পরে টিকে থাকাদের জন্য বিশ্ব সব্াস্থ্য সংস্থার 

শয্যার পাশে চিকিৎসার ব্যবস্থাপনাhttps://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/ 

এবং যৌন হামলার পরে টিকে থাকাদের জন্য আইআরসি’র শয্যার পাশে যতন্https://gbvresponders.org/response/clinical-care-

sexual-assault-survivors/   

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
https://gbvresponders.org/response/clinical-care-sexual-assault-survivors/
https://gbvresponders.org/response/clinical-care-sexual-assault-survivors/
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1. শুভেচ্ছা এবং সান্ত্বনা দিননির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুর  জন্য - এটি দিয়ে ব্যক্তিটির সঙ্গে 

তদন্ত কর্মীর সম্পর্ক তৈরি করার প্রথম সুযোগ হয়  (এবং নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের 

ক্ষেত্রে তাদের যত্নকারীদের সঙ্গে) আর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তৈরি শুরু হয় ।  নির্যাতনের পরে 

টিকে থাকা ব্যক্তিকে বিশ্বাস ও যত্ন করার প্রয়োজন অনুভব  করা এবং নির্যাতনের পরে টিকে 

থাকা ব্যক্তিটি তার সঙ্গে নিপীড়নের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার সাথে এবং কী পদক্ষেপ নিতে হবে 

তার ইচ্ছা প্রকাশ করা।  

 

2. অর্জন করুন অবহিত সম্মতি (এবং/বা নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে এবং শিশুর 

বয স এবং বিকাশের স্তরের উপর নির্ভর করে সম্মতি আদায় করুন) - নির্যাতনের পরে টিকে থাকা 

ব্যক্তিটির জন্য (এবং নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুর ক্ষেত্রে তাদের যত্নকারীদের) কী ঘটতে 

যাচ্ছে তা বুঝতে পারা, যত্ন এবং পরিষেবার বিকল্পগুলো এবং এ সম্পর্কিত সুবিধা এবং ঝুোঁকিগুলি 

বুঝতে পারা এবং এগিয ে যাওয ার অনুমতি পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।  লক্ষ্য করুন যে অনুসরণ করা হবে 

এমন  প্রতিটি পরিষেবার জন্য পৃথক সম্মতি/সায় এর  প্রয োজন রয়েছে।  

 

3. নিম্নলিখিত মূল্যায ন পরিচালনা করুন: 

i. নিরপত্তার প্রয োজনগুলো, যার ফলে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি: অপরাধীর 

আরও ক্ষতি থেকে; অন্যের প্রতিশোধ নেওয া থেকে; এবং কলঙ্ক থেকে নিরাপদ কিনা তা 

নির্ণয় করা 

ii. স্বাস্থ্যের জন্য প্রয োজনীয় বিষয়গুলো, সেই সুত্রে জরুরি/অ-জরুরি চিকিৎসা/সুপারিশ 

প্রয োজন কিনা তা নির্ধারণ করা 

iii. মনোসামাজিক প্রয োজনগুলি, সেই সুত্রে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির কাজ 

করার বর্তমান সত্রটির অবস্থান নিজের ক্ষতি এবং আত্মহত্যা করার চিন্তাসহ 

চিকিৎসা এবং/অথবা নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে কিনা তা নির্ধারণ করা 

iv. আইনী/ন্যায বিচারের প্রয োজনগুলো, সেই সুত্রে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি 

(এবং নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে, তাদের  তত্ত্বাবধায ক) সহজলভ্য 

বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী কিনা তা নির্ধারণ করা 

 

4. তৈরি করুন তদন্ত কাজের পরিকল্পনা মূল এবং আশু প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং নির্যাতনের পরে 

টিকে থাকা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে (এবং নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুর ক্ষেত্রে, 

তাদের যত্নকারী) কোন শর্তে কোন পরিষেবাগুলির প্রয োজন হবে।  

 

5. সরবরাহ করুন বা সুপারিশ করুন প্রয োজনীয  পরিষেবাগুলি চারটি প্রধান ক্ষেত্র পরিমাপ করে 

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খুব বেশি প্রয োজনীয  ন্যূনতম পরিষেবাগুলো: 

i. নিরাপতত্া ও সরুক্ষা পুনরায় নির্যাতন থেকে  

ii. হাসপাতালে শযয্াপারশ্্বে সব্াসথ্্যসেবা এবং চিকিৎসা 

iii. তাৎকষ্ণিক এবং দীর্ঘমেয াদীমনোসামাজিক সহায তা  

iv. ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার 

 

6. অনুসরণ এবং পর্যবেক্ষণ করা নির্যাতনের পরে টিকে থাকা লোকেরা প্রয োজনীয  পরিষেবা নিশ্চিত 

করতে এবং নির্যাতনের পরে টিকে থাকা অবস্থার কোনও উন্নতি মূল্যায ন করতে।   নির্যাতনের 

পরে টিকে থাকা ব্যক্তি এবং তদন্ত কর্মীকে অনুগামী সভা প্রথম বৈঠকের পর  থেকে নেওয া 
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পদক্ষেপগুলিতে "একে অপরকে হালনাগাদ করার" এবং অন্যান্য বিষয ের মধ্যে দীর্ঘমেয াদী 

প্রয োজনগুলো এবং যত্ন নিয ে আলোচনা করার অনুমতি দেয়।  অনুগামী সভাগুলো তদন্ত 

কর্মীদের নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির নিরাপত্তার পরিস্থিতি পুনরায় মূল্যায়নের সুযোগ 

দেয়।  

 

চারটি পর্ধান ক্ষেতর্ে ন্যনূতম পরিষেবাগলুি অন্তর্ভুক্ত রয েছে:  

নিরাপত্তা 

o নিরাপতত্ার করম্ পরিকলপ্না: যদি মূল্যায ন চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত হয  যে নির্যাতনের পরে 

টিকে থাকা ব্যক্তি নিরাপদ নয , তদন্ত কর্মীকে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে 

সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সুপারিশের সংমিশ্রণ এবং একটি পৃথক নিরাপত্তা পরিকল্পনার 

উন্নয়নসহ সহ  একটি নিরাপত্তা কার্যকরী পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে  

 

স্বাস্থ্য 

যৌন বা শারীরিক নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিদের মূল্যায নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে 

চিকিৎসা পরিষেবাদি দরকার কিনা তা ঠিক করা।   আঘাত পাওয়া এবং/ বা ব্যথার অভিযোগ এবং/ অথবা 

হামলার সময  এবং/ অথবা হামলার প্রকৃতি এবং/ অথবা প্রমাণ সংগ্রহের জন্য চিকিৎসা সেবার আশু 

প্রয়োজনীয়তা নির্নিত হয় ।  যদি গত ১ ২০  ঘন্টার মধ্যে কোনও যৌন নিপীড ন ঘটে থাকে তবে জরুরী 

চিকিৎসা সেবা প্রয োজন, যেহেতু এটি জীবন রক্ষার চিকিৎসা বিধানের জন্য এটাই নির্দিষ্ট সময়কাল।  

যদি ১ ২০  ঘন্টাের বেশি সময  অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তখনও  আঘাত এবং ব্যথার উপস্থিতির জন্য 

চিকিৎসা সেবা জরুরি হতে পারে।  জররুী (যেমন: তাৎক্ষণিক) চিকিৎসা পরিষেবাগলুো প্রয োজন হতে পারে:  

 

o এইচআইভি প্রতিরোধ: যদি যৌন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে ৩ দিনের (৭২ ঘন্টা) 

মধ্যে এইচআইভি পোস্ট-এক্সপোজার প্রফাইল্যাক্সিস গ্রহনের জন্য চিকিৎসা সেবার সুপারিশ 

করা হয়  তাহলে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুোঁকি কমানো যেতে পারে।   

o গর্ভাবস্থা প্রতিরোধ: যদি যৌন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে ৫ দিনের (১ ২০  ঘন্টা) 

মধ্যে জরুরি গর্ভনিরোধ গ্রহণের জন্য চিকিত্সা সেবার সুপারিশ করা হয  তবে অযাচিত গর্ভধারণের 

ঝুোঁকি কমানো যেতে পারে।   

o চিকিৎসার স্থিতিশীলতা/তীব্র আঘাত বা ব্যথারচিকিত্সা: আঘাতের তীব্রতা এবং প্রকৃতির উপর 

নির্ভর করে (অর্থাৎ হাড  ভাঙ্গা, ক্ষত বা অভ্যন্তরীণ আঘাত), জরুরি চিকিৎসা বিষয়ে 

মনোযোগের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।   

o প্রমাণ সংগ্রহ: যদি যৌন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি আইনী উদ্দেশ্যে প্রমাণ সংগ্রহের 

জন্য অনুরোধ করে, তবে একটি ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং যত  তাড াতাড ি সম্ভব 

নথিভুক্ত করা উচিত (৪৮ ঘন্টার মধ্যে)।  যদি যৌন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি স্নান না 

করে বা পায়খানা ব্যবহার না করে থাকে তবে মুখ থেকে ১ ২ ঘন্টা পর্যন্ত এবং যোনি থেকে ৪৮ 

ঘন্টা পর্যন্ত শুক্রাণু সংগ্রহ করা যেতে পারে।  যদি কোনও অনুপ্রবেশ না ঘটে তবে ৬ ঘন্টা 

পর্যন্ত শরীরে শুক্রাণু পাওয া যায ।  আঘাতের তথ্য বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা উচিত।   

o দয া করে লক্ষ্য করবেন যে কিছু গুরুতর এবং প্রাণঘাতী আঘাত সহজেই শনাক্ত করা যায  না কারণ 

ওগুলো শরীরে দৃশ্যমান নাও হতে পারে বা ওসব  আঘাতের কারণে শরীরে ব্যথা নাও থাকতে পারে 

(যেমন, পেটে বা মস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত, বা ভগন্দর ইত্যাদি হতে পারে।  
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যদি ব্যক্তিটির শারীরে আঘাত এবং ব্যথা না থাকে তবে যৌন নির্যাতন ১ ২০  ঘন্টােরও বেশি পূর্বে ঘটেছে, 

এবং/অথবা আক্রমণটির প্রকৃতিতে শারীরিক সহিংসতা, স্পর্শ বা অনুপ্রবেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল না।  এসব  

ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবাগুলি উপকারী হতে পারে তবে তা জরুরি নয ।  যৌন নিপীড নের ১ ২০  ঘন্টারও বেশি 

সময  পরে সেবা চাওয়া যৌন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির তখনো চিকিৎসার প্রয োজন হতে পারে 

আর তাদের চিকিৎসা সেবা নিতে দেরি বা নিরুৎসাহিত করা উচিত নয ।  এজন্য জরুরি নয়  এমন  চিকিৎসা 

পরিষেবাগুলি প্রয োজনীয  হতে পারে: 

o ক্লুমিডিয়া, গনোরিয া এবং সিফিলিস সহ  যৌন সংক্রমণে অ্যান্টিবায োটিক দিয ে চিকিত্সা করা 

উচিত; যদি চিকিৎসা না করা হয  তবে যৌন সংক্রমণের কারণে দীর্ঘস্থায ী অসুস্থতা বন্ধ্যাত্ব 

হতে পারে।  

o মল বা মূত্র নিয়ন্ত্রণে রাখতে অসমর্থ হওয়া আঘাতের ফলে গুরুতর জটিলতাগুলি নির্দেশ করতে 

পারে যেমন: ফিস্টুলা- বা মলদ্বারের মাংসপেশীর ক্ষতির জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে।  

o যৌন নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির প্রয োজন এবং ইচ্ছার উপর সর্বাঙ্গীন গর্ভপাত 

বিষয়ক যত্ন নির্ভর করবে16।    

 

মনোসামাজিক 

o যৌন নিরয্াতনের পরে টিকে থাকা ব্যকত্ি নিজের ক্ষতি এবং আতম্হতয্া করতে চায় কিনা তার 

মলূয্ায ন এবং/ অথবা সঙক্টজনক অবস্থায় ভারসাময্ আনার জন্য মনসত্াত্বিক যত্ন : নির্যাতনের 

পরে টিকে থাকা ব্যক্তিরা নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বিশেষত যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতার জন্য 

অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয া জানাতে পারেন।  নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি নিজের ক্ষতি 

করতে পারেন বা আত্মহত্যার ঝুোঁকিতে রয়েছেন এমন  সতর্ক সংকেতগুলোর জন্য তদন্ত কর্মীর 

পক্ষে সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।  যেসব কাজের ভার গ্রহন করতে হবে তার মধ্যে 

রয়েছে: বর্তমান/অতীতেনিজের-ক্ষতি করতে চেয়েছে কি না /আত্মহত্যা করার চিন্তা করেছে কি না 

সেই অবস্থার মুল্যায়ন করা, ঝুোঁকি পরিমাপ করা; অনুভূতিগুলো শনাক্ত করা এবং সহযোগিতা 

সরবরাহ করা, এবং একটি নিরাপত্তার কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা।  যদি নির্যাতনের পরে টিকে 

থাকা ব্যক্তি সক্রিয় সংকট নিয়ে উপস্থিত হয়  তাহলে তৎক্ষণাৎ হেল্থ ক্লিনিকে বা নিরাপদ 

এবং তত্বাবধান করা হয়  এমন  কোথাও পাঠানোর সুপারিশ করুন  

o মানসিক সহযোগিতা: বিচার না করে, নির্যাতনের পরে টিকে থাকাদের সঙ্গে তদন্তকর্মীদের 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা কেন্দ্রিক জড়িততা এবং মনস্তাত্বিক প্রাথমিক সেবার মৌলিক 

বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা  

o নিরয্াতন বিষয়ে মৌলিক শিকষ্া প্রদান: এটি নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া 

বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, এবং নির্যাতনের প্রভাব বুঝতে তাদের একেবারে 

নির্দিষ্ট কিছু তথ্য দেয় এবং নির্যাতনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে কৌশল প্রদান করে  

o নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট  সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা: যদি নিপীড়নের 

বিষয়টি সবাই জেনে যায় তাহলে নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিরা আবার নির্যাতন ও ক্ষতিকর 

পরিণতির অভিজ্ঞতা লাভ করে।  কোন কোন স্থানে, নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের হয়তো 

পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি নাও দেয়া হতে পারে বিশেষ করে যদি তারা নির্যাতনের পরে 

গর্ভধারণ করে।  অবিবাহিত নারী এবং বয়সন্ধির মেয়েদের হয়তো জোর করে অপরাধীদের সঙ্গে 

বিয়ে দেয়া হতে পারে বা অন্যান্য পারিবারিক মীমাংসা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতে পারে।  বিবাহিত 

                                                 
16 https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Section/SubFullOne.aspx?subsection=8528&SearchId=377821  
 

https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Section/SubFullOne.aspx?subsection=8528&SearchId=377821


ডিসেমব্র ২০১ ৯ 24 

নারীদের তাদের পরিবার এবং গোষ্ঠী প্রত্যাখান করে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের অনার কিলিং 

এবং ক্ষতি করা হয় ।  নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি মন্দিরে আবার যেতে বা গোষ্ঠীতে 

সাধারণভাবে “তাদের দেখা যাবে” বলে লজ্জিত হতে পারে বা তাদের অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যা 

থাকতে পারে।   

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিদের সবচেয়ে ভালোভাবে নিরাময়ের একটি উপায় হচ্ছে তাদের 

দৈনিক কাজকর্ম পুনরায় শুর ুকরা, যেমন: বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া বা নিরাপদ জায়গাগুলোতে যাওয়া, 

কারো সঙ্গে বাজারে যাওয়া, এবং ধর্মীয় ও গোষ্ঠী ভিত্তিক জমায়েতে অংশগ্রহন করা।  

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিদের বন্ধুদের, পরিবার  এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে পুনরায় সংযোগ 

স্থাপনে সাহায্য করার জন্য তদন্তকারীদের অবশ্যই তাদের সঙ্গে কৌশল তৈরি করা দরকার।  

o  

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে যত্নকারী এবং/বা অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের 

পরামর্শ প্রদান করতে হবে।  নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের নিকটবর্তী 

লোকেরা কীভাবে নির্যাতনের পরে তাদের সঙ্গে আচরণ করে তা তাদের প্রভাবিত করে।  অনেক 

পিতা-মাতা যখন  জানতে পারেন যে তাদের বাচ্চা নির্যাতিত হয়েছে, বিশেষ করে যৌন নীপিড়নের 

শিকার হয়েছে তখন  তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়।  নির্যাতন বিষয়ে পিতা-মাতার অনেক ভুল তথ্য 

থাকতে পারে যে কারণে তারা রেগে যেতে পারে বা শিশুদের দোষ দিতে পারে।  যদি তা ঘটে তাহলে 

পরিবারগুলোতে তদন্তকারীদের পরামর্শ প্রদান করার প্রয়োজন পড়তে পারে।  যত্নকারীদের 

খোলাখুলিভাবে (বাচ্চাদের সামনে না) নির্যাতন বিষয়ে তাদের অনুভূতি শেয়ার করা এবং কীভাবে 

এসব  তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং কীভাবে তারা নিজেদের এবং তাদের শিশুদের যত্ন করবে সে 

বিষয়ে তাদের তথ্য, সহযোগিতা এবং শিক্ষা প্রদানকে লক্ষ্য করে পরামর্শ দিতে হবে।   

 

আইনী 

আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার চওয়ার সিদ্ধান্ত একটি বড়  ব্যাপার।  আর নির্যাতনের পরে টিকে থাকা 

ব্যক্তিদের (নির্যাতনের পরে টিকে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে, তাদের যত্নকারীদের) এ রকম একটি সিদ্ধান্তের 

বিষয় বিবেচনার জন্য পুরো তথ্য জানার প্রয়োজন রয়েছে।  একটি সিদ্ধান্তে আসার  জন্য সাধারণত 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির/পরিবারগুলোর কিছু সময়ের প্রয়োজন পড়ে।  শুরুতে তদন্ত কার্যকর 

করার পরিকল্পনার সময় , নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে আইনী বিকল্পগুলো উপস্থাপন করা 

পুরোপুরি গ্রহনযোগ্য আর তারপরে তাদের ওগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময়  দেয়া উচিত।  

 

কীভাবে আমরা নিশ্চিত হব  যে নিরয্াতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিরা ন্যুনতম যত্ন এবং সেবার সাড়া 

পাচছ্ে?  

 

ন্যনুতম যতন্ এবং 

সেবার করম্গলুো 

ন্যনুতম মান অরজ্নের 

পরিমাপের নিরদ্েশক  

ন্যনুতম মান অরজ্নের জনয্ পর্য়োজনীয় 

কাজগলুো 

যাচাইকরণ  

ন্যুনতম যত্ন এবং 

সেবার প্রক্রিয়া #র: 

সহজলভ্য 

সেবাগুলোর চিত্রসহ 

বিশদ বর্ণনা। 

প্রকল্প এলাকায় র 

ঘন্টার মধ্যে পাওয়া 

হেল্থ, জিবিভি এবং 

চাইলড প্রটেকশন 

সেবাগুলো যা 

নির্যতনেরা পরে টিকে 

থাকা ব্যক্তির 

 যেখানে স্থানীয় সেবাগুলো সহজলভ্য 

সেখানে মানসম্মত পরিচালনার 

কার্যপ্রণালী এবং সুপারিশকৃত 

পদ্ধতিগুলোর রূপরেখা সম্পর্কে 

জানার জন্য হেল্থ, জিবিভি এবং চাইল্ড 

প্রটেকশন বিভাগগুলোতে যোগাযোগ 

করুন 

চিত্রসহ বিশদ ব্যখ্যা 

পাওয়া যায় এখানে  

 
 

https://rescue.box.com/s/614peeh8ocknnqfgjx90iwk11xj7atfv
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প্রয়োজন যথেষ্ট 

পরিমাণে মিটায় বলে 

পরিমাপ করা হয়েছে 

এগুলোসহ প্রতি ৬ 

মাসে দ্রুত চিত্রসহ 

বিশদ ব্যাখ্যা (রপিড 

সার্ভিস ম্যাপিং) 

সম্পন্ন করা 

 হেল্থ, জিবিভি এবং চাইল্ড প্রটেকশন 

সেবা প্রদানকারীদের সাক্ষাৎকার 

গ্রহন করে মান সম্মত দ্রুত সেবার 

চিত্রসহ ব্যাখ্যা (র্যাপিড সার্ভিস 

ম্যাপিং) টেম্পলেট ব্যবহার করে দ্রুত 

সেবার ছবিসহ বিশদ ব্যাখা পরিচালনা 

করুন 

 নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তির 

এই সেবাগুলো পেতে কতো সময় লাগে 

তা প্রকল্প কার্যকরী এলাকা থেকে 

ধারণা করুন। (যদি র ঘন্টার বেশি 

সময়ের প্রয়োজন হয় আর নির্যাতনের 

পরে টিকে থাকা ব্যক্তিরা সময়মতো ও 

গোপনীয়তার সঙ্গে সেবাগুলো না পায় 

তাহলে সরাসরি সেবা দেয়ার জন্য 

আইআরসি’র বিনিয়োগ করার 

প্রয়োজন পড়বে-দেখুন প্রক্রিয়া #৩) 

 এক্সক্সক্স ব্যবহার করে সেবাগুলো 

গুণগত মান পরিমাপ করুন। (যদি 

সেবাগুলো এইসব মানদণ্ড না মিটায় 

তাহলে সরাসরি সেবা দেয়ার জন্য 

আইআরসি’র বিনিয়োগ করার 

প্রয়োজন হবে-দেখুন প্রক্রিয়া #র)র 

লক্ষ্য করুন যে গুণগত মান পরিমাপের 

জন্য দলের মধ্যে বিশেষায়িত কর্মীর 

প্রয়োজন 

ন্যুনতম যত্ন এবং 

সেবার প্রক্রিয়া #র: 

একজন তদন্ত কর্মী 

নিয়োগ করুন  

যখন ঘটনা ঘটে তখন 

একজন তদন্ত 

কর্মীকে একই স্থান 

বা কাছাকাছি জায়গা 

থেকে রর ঘন্টার 

মধ্যে নিয়োগ দেওয়া 

হয়   

 যেখানে আইআরসি চাইল্ড প্রটেকশন 

এবং/বা ডব্লিউপিই কর্মসূচী পরিচালিত 

হয় সেখানে সুরক্ষা ভঙ্গের পরে 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিদের 

তদন্ত কর্মী হিসেবে সেবা করার জন্য 

একই বা কাছাকাছি জায়গার চাইল্ড 

প্রটেকশন এবং/বা ডব্লিউপিই তদন্ত 

কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া উচিত। একটি 

সাধারণ নিয়ম এই যে শিশুদের সুরক্ষার 

তদন্তগুলোর জন্য চাইল্ড 

প্রটেকশনের তদন্ত কর্মীদের এবং 

সুরক্ষা ভঙ্গের জন্য ডব্লিউপিই 

তদন্ত কর্মীদের নিয়োগ দিন। এই 

প্রতিটি স্বতন্ত্র 

তদন্ত সহজলভ্য থাকার 

জন্য (নির্যাতনের পরে 

টিকে থাকাদের বিষয়ে 

কোন শনাক্ত করা তথ্য 

ছাড়া) যেসব প্রমাণপত্র 

তদন্ত কর্মীর নাম ও 

তারিখ নিশ্চিত করে  

 

চাইল্ড 

প্রটেকশন/ডব্লিউপিই 

তদন্ত কর্মীরা ছাড়া 

এবং/বা বহিরাগত 

সহজলভ্য সেবা 
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দলগুলোর/কর্মী সদস্যরা সুরক্ষা 

ভঙ্গে জড়িয়ে পড়লে বিপরীত দলের 

একজন তদন্ত কর্মীকে নিয়োগ দিন 

(অর্থাৎ শিশুদের সুরক্ষার জন্য, যদি 

চাইল্ড প্রটেকশন কর্মীরা জড়িয়ে পড়ে 

তাহলে ডব্লিউপিই তদন্ত কর্মীদের 

নিয়োগ দিন, এবং একইভাবে উলেটাটা 

ঘটলে এর ঠিক উল্টোটা করুন)  

 যেখানে কোন আইআরসি চাইল্ড 

প্রটেকশন বা ডব্লিউপিই কর্মসূচী 

পরিচালিত হয় না সেখানে কান্ট্রি 

টিমকে দেখতে হবে যে একই জায়গায় বা 

সবচেয়ে নিকটতম জায়গায় অন্য 

আইআরসি কর্মীরা তদন্ত কর্মী 

হিসেবে কাজ করবে কি না (যেমন: 

স্বাস্থ্য বা শিক্ষা কর্মী)র পূর্বেই 

তাদের চিহ্নিত করে রাখতে হবে যাতে 

এই কর্মীদের (মূল বিষয়বস্তুগুলো, 

তদন্ত ব্যবস্থাপনা এবং হাসপাতালে 

শয্যাপার্শ্বে যত্ন) সেই অনুসারেেএবং 

অগ্রিম প্রশিক্ষিত করা যায়। এ 

ক্ষেত্রে চাইল্ড প্রটেকশন বা 

ডব্লিউপিই টিএএস এর দ্বারা 

প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং 

তত্ত্বাবধান করতে হবে 

 যখানে কোন আইআরসি চাইল্ড 

প্রটেকশন বা ডব্লিউপিই 

কর্মসূচীগুলো পরিচালিত হয় না এবং 

অন্য কোন আইআরসি কর্মী নেই যে 

তদন্ত কর্মী হিসেবে কাজ করতে পারে 

সেখানে চিত্রসহ বিশদ ব্যাখ্যা নির্দেশ 

করবে যে কোন বহিরাগত সেবা 

প্রদানকারীকে তদন্ত কর্মী হিসেবে 

নিয়োগ দেওয়া যায়। পূর্বেই তাদের 

চিহ্নিত করে রাখতে হবে যাতে এই সেবা 

প্রদানকারীদের (মূল বিষয়বস্তুগুলো, 

তদন্ত ব্যবস্থাপনা এবং হাসপাতালে 

শয্যাপার্শ্বে যত্ন) সেই অনুসারে এবং 

অগ্রিম প্রশিক্ষিত করা যায়। এ 

ক্ষেত্রে চাইল্ড প্রটেকশন বা 

প্রদানকারীদের জন্য 

প্রশিক্ষণের নথি 

(যেমন: তারিখ, বিষয়সূচী 

এবং 

অংশগ্রহনকারীদের 

উপস্থিতির তালিকা) 
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ডব্লিউপিই টিএএস এর দ্বারা 

প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং 

তত্ত্বাবধান করতে হবে 

 

ন্যুনতম যত্ন এবং 

সেবাগুলোর 

কার্যকলাপ #র: 

সরাসরি সরবরাহ করা 

ন্যুনতম নিরাপত্তা 

এবং প্রতিরোধ, 

জরুরী হাসপাতালের 

শয্যা পার্শ্বে 

স্বাস্থ্যের যত্ন এবং 

চিকিৎসা, এবং 

অব্যবহিত 

মনস্তাত্বিক 

সেবাগুলো এবং/বা 

ঐসব সেবাগুলোর 

প্রতি সুপারিশ  

 
 

তদন্তকারী কর্মীদের 

নিয়োগের রর-রর 

ঘন্টার মধ্যে 

নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, 

মনস্তাত্বিক এবং 

আইনী প্রয়োজন 

পরিমাপ সম্পূর্ণ করা 

 

মূল্যায়ন করার রর 

ঘন্টার মধ্যে সেবা 

দেওয়া হয় এবং/বা 

সুপারিশ করা হয়  

 

সেবা এবং/বা সুপারিশের 

উপর ভিত্তি করে 

কমপক্ষে একটি 

ফলো-আপ সভা 

অনুষ্ঠিত হয়  

 

 যেখানে আইআরসি’র হেল্থ, শিশ ু

সুরক্ষা এবং/বা ডব্লিউপিই 

কর্মসূচীগুলো একই স্থানে বা জায়গায় 

ন্যুনতম সেবা প্রদান করে, বা 

গ্রহনযোগ্য দূরত্বের মধ্যে সেবা 

প্রদান করে, সেখানে তদন্ত কর্মীরা 

নিশ্চিত করবে যে নির্যাতনের পরে টিকে 

থাকা ব্যক্তি এই সেবাগুলো আইঅরসি 

কর্মসূচীগুলো থেকে পাচ্ছে 

 যেখানে আইআরসি এই ন্যুনতম 

সেবাগুলোর কিছু অংশ বা পুরো অংশ 

প্রদান করে না, বা ওগুলো নির্যাতনের 

পরে টিকে থাকা ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য 

দূরত্ব বা স্থানের মধ্যে নেই, বা 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তি 

বাইরের সহজলভ্য সেবাগুলো পাওয়ার 

ইচ্ছা প্রকাশ করে; তদন্ত কর্মীরা 

নির্যাতনের পরে টিকে থাকা ব্যক্তিকে 

সেখানে কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে এবং 

গুণমানের মধ্যে যে সেবা গুলোতে 

সুপারিশ করবে চিত্রসহ বিশদ ব্যাখ্যা 

সেইসব সহজলভ্য বহিরাগত ন্যুনতম 

সেবাগুলো রেফার করবে 

 যেখানে বর্তমানে ন্যুনতম সেবা দেওয়ার 

জন্য আইআরসি’র স্বাস্থ্য, শিশ ু

সুরক্ষা এবং/বা ডব্লিউপিই 

কর্মসূচীগুলো নেই, এবং যেখানে 

বাইরের ন্যুনতম সেবাগুলো অনুপস্থিত, 

সেবাগুলো অনেক দূরে রয়েছে বা 

ওগুলোর মান খুব খারাপ, কান্ট্রি 

প্রোগ্রামের উচিত সেখানে একজন 

পূর্ণকালীন চাইল্ড প্রটেকশন বা 

ডব্লিউপিই তদন্ত কর্মীকে উপস্থিত 

করা এবং তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা। 

অথবা বহিরাগত ন্যুনতম সেবা 

প্রদানকারীদের (উদাহরণস্বরূপ: 

প্রতিটি স্বতন্ত্র 

তদন্তের জন্য যে নথি 

মূল্যায়নের তারিখ 

নির্দেশ করে, সেবা 

প্রদানের ধরণ এবং 

তারিখ এবং/বা সুপারিশ, 

এবং অনুগামী সভার 

তারিখ পাওয়া যাবে… 

(নির্যাতনের পরে টিকে 

থাকা ব্যক্তির বিষয়ে 

কোন শনাক্ত করা তথ্য 

ছাড়া) 

 

যেসব দেশে 

স্বাস্থ্য,শিশু সুরক্ষা বা 

ডব্লিউপিই 

কর্মসূচীগুলো, 

দেশভিত্তিক কর্মসূচীর 

রূপরেখা তৈরি করা নথি 

এবং চাইল্ড প্রটেকশন 

বা ডব্লিউপিই সাড়ার 

জন্য অর্থ বরাদ্দ 

এবং/বা অন্যান্য সাড়া 

দেওয়ার সক্ষমতা নেই 

(বা পর্যাপ্ত পরিমাণে 

নেই) সেখানে প্রশিক্ষিত 

সমাজ 

কর্মী/পরামর্শদাতা 

উপস্থিত করা, 

নির্যাতনের পরে টিকে 

থাকা ব্যক্তি এবং সঙ্গী 

কর্মীকে শহরে আসার 

জন্য যাতায়াতের অর্থ 

দেওয়া) এবং/বা 

সহজলভ্য 

কর্মীদের/সেবাগুলোর 
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প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 

সরব রাহ) জন্য অর্থ বরাদ্দ করা এবং 

সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মকান্ড পরিচালনা 

করা 

 সুপারিশের চুক্তিগুলো এবং তথ্য 

ব্যবস্থাপনার নীতিগুলোর বিষয়ে সেবা 

প্রদানকারীরা যাতে মান সম্মত 

পরিচালনার কার্যপ্রণালী পায় এজন্য 

শিশু সুরক্ষা এবং ডব্লিউপিই 

কর্মসূচীতে যোগাযোগ করুন। যদি 

এগুলো প্রস্তুত না থাকে বা ন্যুনতম 

মান অনুসরণ না করে তাহলে কান্ট্রি 

প্রোগ্রামের এগুলোকে প্রস্তুত ও 

এগুলোর মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন 

 

বাইরের সক্ষমতা 

বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ 

এবং জিনিসপত্র 

সরবরাহের জন্য 

বিনিয়োগ করা 

 

সুপারিশ এবং তথ্য 

ব্যবস্থাপনা চুক্তিগুলো 

সহজলভ্য… 

 
 
 

 


