BENGALI TRANSLATION of the Department for
Education statutory guidance for schools and
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Keeping children safe in education 2021
Annex A: Safeguarding information for school and
college staff
“The following is a condensed version of Part one of Keeping children safe in
education. It can be provided (instead of Part one) to those staff who do not directly
work with children, if the governing body or proprietor think it will provide a better
basis for those staff to promote the welfare of and safeguard children.”
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িশ�াে�ে� িশশেদর সুরি�ত
রাখা 2021
পিরিশ� A: �ু ল এবং কেলজ কম�েদর জনয্ সুর�া সং�া� তথয্
"এিট িশ�াে�ে� িশশেদর সুরি�ত রাখার �থম ভােগর সংি�� সং�রণ। েযসব কম� সরাসির
িশশেদর সে� কাজ কেরন না, তােদর জনয্ (�থম ভােগর পিরবেতর্) এিট েদওয়া েযেত পাের, যিদ
�শাসিনক কতৃর্ প� এবং ��ািধকারী মেন কেরন েয এিট েসসব কম�েদর িশশেদর কলয্াণ ও সুর�ায়
আরও ভাল ভীত �দান করেব।”

�ু ল এবং কেলেজর কম�েদর ভূ িমকা
1.
িশশেদর কলয্াণ র�া ও �সার করা �েতয্েকরই দািয়�। �েতয্েক যারা িশশর সং�েশর্
আেসন, তােদর গর�পূণর্ ভূ িমকা রেয়েছ।
2.
�ু ল এবং কেলেজর কম�রা েযেহতু শী� উে�গ শনা� করেত পােরন, িশশেদর জনয্ সহায়তা
�দান, িশশেদর কলয্ােণর �চার এবং উে�গ যােত না বােড় তার বয্ব�া িনেত পােরন েসেহতু
তােদর ভূ িমকা গর�পূণর্। সম� কম�েদর েবাঝা দরকার (যারা িশশেদর সে� কাজ কেরন না তারা
সেমত) িশশেদর র�ায় তােদর গর�পূণর্ ভূ িমকা আেছ।”

�ু ল এবং কেলেজর কম�েদর যা জানা দরকার
3.
সুর�ার উে�েশয্, 18 বছেরর কম বয়সী েয েকউ িশশ। িশশেদর কলয্াণ র�া ও �সার
করার এই িনেদর্ িশকার উে�েশয্ িনে�া� িবষয়গিল সং�ািয়ত করা হেয়েছ:
•

দুবর্য্বহার হেত িশশেদর র�া;

•

িশশেদর মানিসক ও শারীিরক �া�য্ বা িবকােশর �িতব�কতা �িতেরাধ;

•

িনরাপদ ও কাযর্করী পিরচযর্ার িবধােনর সােথ সাম�সয্পূণর্ পিরি�িতেত িশশেদর বড় হেয় ওঠা
িনি�ত করা; এবং

•

েসরা ফলাফল েপেত সম� িশশেদর স�ম করার পদে�প �হণ।

সব কম�েদর এইগিল করা উিচত:
•

তােদর �ু ল বা কেলেজর মেধয্ েয িসে�মগিল সুর�া বয্ব�ায় সহায়তা করার জনয্ আেছ েস
স�েকর্ সেচতন থাকা উিচত এবং কম�েদর ভিতর্ র সময় তােদর এগিল বুিঝেয় েদওয়া উিচত।
কম�েদর ভিতর্ করার সময় অ�তপে� এই পিরিশ� এবং িশশ সুর�ানীিতর িবষেয় জানােনাা
উিচত।

•

িনয়িমত আপেডট করা, যথাযথ সুর�াবয্ব�া এবং িশশ সুর�ার �িশ�ণ (অনলাইন
িনরাপত্তা সহ) পাওয়া উিচত়। তাছাড়া, সম� কম�েদর কাযর্করীভােব িশশেদর সুর�া করার
জনয্ �েয়াজনীয় দ�তা এবং �ান �দােনর জনয্, �েয়াজন মত এবং অ�ত �িত বছর,
সুর�া বয্ব�া এবং িশশ সুর�ার আপেডট (অনলাইন িনরাপত্তা সহ) (উদাহরণ�রপ,
ইেমইল, ই-বুেলিটন এবং কম�েদর িমিটং) পাওয়া উিচত।

•

মেনানীত সুর�া�ধােনর (এবং েয েকান েডপুিটর) পিরচয় এবং তােদর সােথ কীভােব
েযাগােযাগ করেবন জানা উিচত।

•

েকানও িশশ তার সােথ লা�না বা অবেহলা করা হে� বেল জানােল তারা িক করেবন তা
জানা উিচত। এও েবাঝা উিচত েয িশশেক এমন �িত�িত েদওয়া উিচত নয় েয িতিন
কাউেক লা�নার কথা বলেবন না, কারণ তা স�বত ঐ িশশর েসরা �ােথর্ হেব না, এবং

•

সম� ভু �েভাগীেদর আ�� করেত পারা উিচত েয তােদর কথায় গর� েদওয়া হে� এবং
তােদর সমথর্ন করা এবং িনরাপদ রাখা হেব। ভু �েভাগীেক কখনই এমন ধারণা েদওয়া উিচত
নয় েয তারা লা�না, েযৗন িহংসা বা েযৗন েহন�ার কথা িরেপাটর্ কের েকানও সমসয্া ৈতির
করেছ আর িরেপাটর্ করার জনয্ েকানও ভু �েভাগীেক কখেনাই লি�ত করা উিচত নয়।
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�ু ল এবং কেলেজর কম�েদর িকেসর স�ান করা উিচত
লা�না এবং অবেহলা
4.
লা�না এবং অবেহলার শরেতই শনা�করেণর জনয্ েয িবষেয় নজর রাখেত হেব তা জানা
অিত গর�পূণর্। সম� কম�েদর েহন�া সেমত লা�না এবং অবেহলার আভাস স�েকর্ সেচতন থাকা
উিচত যােত তারা সাহােযয্র বা সুর�ার �েয়াজন এমন িশশেদর শনা� করেত স�ম হন।
5.
কম�রা িনি�ত হেত না পারেল, তােদর সবসময় মেনানীত সুর�া�ধােনর (বা েডপুিটর)
সােথ কথা বলা উিচত।
লা�না এবং অবেহলার �কারেভদ
6.
লা�না: িশশর �িত এক �কার দুবয্র্ বহার। েকউ িশশর �িত কের বা �িত �িতেরাধ না
করার মাধয্েম তােক লা�না বা উেপ�া করেত পাের। িশশরা অনয্ানয্ িশশ বা �া�বয়�েদর �ারা,
তােদর পিরবাের বা �ািত�ািনক বা স�দােয়র েকান ে�ে� তােদর পিরিচত, বা িবরল ে�ে�,
অপিরিচতেদর �ারা লাি�ত হেত পাের।
7.
শারীিরক লা�না: অপবয্বহােরর এমন এক রপ যা মারা, ঝাঁকােনা, আছাড় মারা, িবষ
খাওয়ােনা, েপাড়ােনা বা �ালােনা, েডাবােনা, �াসেরাধ করা বা অনয্ ভােব িশশর শারীিরক �িত
কের।
8.
মানিসক লা�না: িশশর �িত অনবরত আেবগজিনত দুবর্য্বহার করা যার ফেল তার
আেবগজিনত িবকােশ গরতর এবং �িতকূল �ভাব পেড়। এর মেধয্ িশশেক অকমর্ণয্ েবাধ করােনা
বা ভালবাসা েথেক বি�ত করা, অপযর্া� েবাধ করােনা, বা শধু যত�ণ অেনয্র �েয়াজন েমটায়
তত�ণই তােদর মূলয্ আেছ তােদর এমন ধারণা েদওয়া থাকেত পাের। িকছু �েরর মানিসক লা�না
িশশেদর সবরকম দুবর্য্বহােরই জিড়েয় থােক, যিদও তা পৃথকভােবও হেত পাের।
9.

েযৗন লা�না: েযৗন কাযর্কলােপ অংশ েনওয়ার জনয্ িশশ বা অ�বয়সী কাউেক েজার বা

�লু� করা, এটা খুব একটা িহং� বয্বহার নাও হেত পাের, িশশ িক ঘটেছ তা বুঝুক আর নাই
বুঝুক েসসব িনিবর্েশেষ এমন করা হয়। এইসব কােজর মেধয্ েকান িকছু িভতের ঢু িকেয় িনযর্াতেনর
(উদাহরণ�রপ, ধষর্ণ বা েমৗিখক েযৗনস�ম) মত শারীিরক সং�শর্ বা হ�ৈমথুন, চু �ন, ঘষা
এবং কাপেড়র বাইের �শর্ করার মেতা িকছু না েঢাকােনার মত কাজও অ�ভুর্ � থাকেত পাের।
েসগিলর মেধয্ �শর্ শূনয্ কাজ, েযমন িশশেদর েযৗন ছিব বা েযৗন কাযর্কলাপ েদখােনা বা ঐসব
কােজ জিড়ত করা, িশশেদর অনাকাি�ত েযৗনাচরেণ উৎসািহত করা, বা লা�নার ��িত িহেসেব
েকান িশশেক েশখােনাও থাকেত পাের। েযৗন লা�না অনলাইেনও হেত পাের, এবং অফলাইেন লা�না
করেত �যুি� বয্বহার করা েযেত পাের। েযৗন িনযর্াতন শধু �া�বয়� পুরষরা কের তা নয়।
মিহলারাও েযৗন লা�নাকারী হেত পাের, আর অনয্ িশশরাও হেত পাের। িশ�াজগেত অনয্ িশশেদর
�ারা িশশেদর েযৗন িনযর্াতনও একিট িনিদর্ � সুর�া সমসয্ার মেধয্ পেড় (সমবয়সী �ারা লা�নাও
বেল) এবং সম� কম�েদর এ স�েকর্ আর তােদর �ু ল বা কেলেজর নীিত এবং এিট েমাকািবলার
প�িত স�েকর্ সেচতন থাকা উিচত।
10.
অবেহলা: িশশর েমৗিলক শারীিরক এবং/অথবা মানিসক চািহদা পূরেণ অিবরাম বয্থর্তা,যার
কারেণ সাধারণত িশশর �া�য্ বা িবকােশর গরতর �িত হয়। মা-বাবা বা পিরচযর্াকারীর পযর্া�
খাবার, েপাশাক এবং আ�য় (বািড় েথেক েবর কের বা তািড়েয় েদওয়া সেমত) িদে◌ওয়া;
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শারীিরক ও আেবগগত �িত বা িবপদ েথেক িশশর র�া করা; যথাযথ ত�াবধান িনি�ত করা
(অপযর্া� পিরচযর্াকারী রাখা সেমত); অথবা উপযু� িচিকৎসা েসবা বা িচিকৎসা িনি�ত করায়
বয্থর্ হওয়ার কারেণ িশশ অবেহিলত হেত পাের। এর মেধয্ েকান িশশর েমৗিলক আেবগজিনত
চািহদার অবেহলা করা, বা পেরায়া না করাও অ�ভুর্ � হেত পাের।
11.
সকল কম�েদরই সেচতন থাকা উিচত েয িশশর েযৗন এবং িশশর অপরাধমূলক েশাষণ
িশশ িনযর্াতেনর আওতাভু �।
সুর�া সং�া� সমসয্া
12.

সম� কম�েদর এমন সুর�া সং�া� সমসয্া স�েকর্ সেচতন থাকা উিচত েযখােন িশশেদর

�িতর ঝুঁ িক থাকেত পাের। মাদক �হণ, অয্ালেকাহেলর অপবয্বহার, ই�াকৃ তভােব িশ�ায় ফাঁিক,
গরতর িহংসা (মাদক পাচােরর অপরাধ দেলর সােথ যু�), উ�বাদ এবং ন� বা অধর্ন� ছিব
এবং/অথবা িভিডও 1 স�িত এবং িবনা স�িতেত ভাগ করার মত িবষেয়র সােথ যু� আচরণ
(তরণেদর িনিমর্ত েযৗনিচ�ও বেল) িশশেদর িবপেদ েফেল।
সমবয়সী �ারা লা�না
13.
সকল কমর্চারীেদর সেচতন থাকা উিচত েয িশশরাও অপর িশশেদর লাি�ত করেত পাের
(এিটেক �ায়ই সমবয়সী �ারা লা�না বলা হয়)। এিট �ু ল/কেলেজর পিরিধমেধয্ বা বাইের এবং
অনলাইেন উভয় ে�ে�ই ঘটেত পাের। সমবয়সীরা এেক অেনয্র �িত লা�নাসূচক িকছু করেল সম�
কম�েদর তার আভাস এবং ল�ণ িচনেত হেব এবং কীভােব িচনেবন আর েকউ িরেপাটর্ করেল িক
করণীয় তাও েজেন রাখা গর�পূণর্।
14.
সম� কম�েদর সমবয়সীেদর লা�নার িবষেয় �ু ল বা কেলেজর নীিত এবং প�িতর বয্াপাের
�� েজেন রাখা দরকার । সমবয়সীেদর এেক অেনয্র �িত লা�নাসূচক িকছু করার মেধয্ এগিল
অ�ভুর্ � তেব এর মেধয্ সীিমত নয়:
•

শাসািন (যার মেধয্ সাইবার শাসািন, প�পাতদু� এবং ৈবষময্মূলক শাসািনও রেয়েছ);

•

সমবয়সীেদর মেধয্ ঘিন� বয্ি�গত স�েকর্ র অপবয্বহার;

•

শারীিরক লা�নার মেধয্ মারা, লািথ মারা, ঝাঁকােনা, কামড়ােনা, চু ল টানা, বা অনয্ভােব
শারীিরক �িত করা অ�ভুর্ �;

•

েযৗন িহং�তা, েযমন ধষর্ণ, েভদেনর মাধয্েম অতয্াচার এবং েযৗন িন�হ;

•

েযৗন হয়রািন, েযমন েযৗন ম�বয্, িট�নী, েকৗতু ক এবং অনলাইন েযৗন হয়রািন;

•

স�িত ছাড়া ন� এবং অধর্ন� ছিব এবং/অথবা িভিডও ভাগ করা;

স�িত িনেয় ছিব ভাগ করেল, িবেশষত তা একই বয়েসর বড় িশ�েদর মেধ� হেল িভ� �িত��য়ার �েয়াজন হেত
পাের। এ�ট লা�না নাও হেত পাের- িক� িশ�েদর েজেন রাখা দরকার েয তা অৈবধ- আর স�িত না থাকেল তা
� ছিব এবং িভিডও ভাগ করার িবষেয় িবশেদ
অৈবধ এবং লা�নাকর। UKCIS ন� এবং অধন�
পরামশ �েদয়।
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•

স�িত ছাড়া কাউেক েযৗন কােজ িল� করা, েযমন কাাপড় খুলেত বাধয্ করা, িনেজেদর
েযৗন �শর্ করা বা তৃ তীয় পে�র সােথ েযৗন কােজ িল� হওয়া;

•

আপ�ািটর্ং, যার মেধয্ সাধারণত জনেনি�য় বা িনত� েদখার উে�েশয্, েযৗন পিরতৃ ি� লাভ
করেত অথবা ভু �েভাগী বয্ি�েক অপমািনত করা, মমর্পীড়া েদওয়া বা ভীিত �দশর্েনর
উে�েশয্ কারও েপাশােকর তলা িদেয় তার অজাে� ছিব েতালা অ�ভুর্ �;

•

ইিনিশেয়শন/েহিজং টাইেপর িহংসা এবং আচারিবিধ (এেত হয়রািন, েহন�া বা অবমাননামূলক
েকানও িকছু জিড়ত থাকেত পাের যা েকানও বয্ি�েক েকানও দেল টানার উপায় িহসােব
বয্বহৃত হয় এবং এেত অনলাইেনর িকছু অ�ভুর্ � থাকেত পাের।

েকানও িশশর স�েকর্ উে�গ থাকেল �ু ল এবং কেলেজর কম�েদর িক করা উিচত
15.
সুর�াবয্ব�ার ে�ে� িশশেদর সােথ কাজ করেছন এমন কম�েক ‘এখােন েতমন ঘটেত পাের’
এমন মেন করা উিচত। িশশর কলয্ােণর িবষেয় উি�� হেল, কম�েদর সবসময় িশশেদর েসরা �ােথর্
কাজ করা উিচত।
16.
কম�র মেন করা উিচত না েয অনয্ েকানও সহকম� বা অনয্ েপশাদার পদে�প েনেবন
এবং িশশিটেক সুরি�ত রাখেত েয তথয্ গর�পূণর্ হেত পাের েসসব জানােনা উিচত।
17.
েকানও িশশর কলয্াণ স�েকর্ কম�েদর েকানও উে�গ থাকেল তােদর অিবলে� পদে�প
েনওয়া উিচত। তােদর �ু ল বা কেলেজর িশশ সুর�া নীিত অনুসরণ করা উিচত এবং মেনানীত
সুর�া�ধােনর (বা েডপুিটর) সােথ কথা বলা উিচত। মেনানীত সুর�া�ধােনর অনুপি�িতেত
কম�েদর �ু েলর একজন সদসয্েক বা ঊ�র্তন দলীয় েনতৃ �েক জানােনা উিচত।
18.
মেনানীত সুর�া�ধান (বা েডপুিট) সাধারণত পরবত� েনেবন, যার মেধয্ রেয়েছ �ু ল বা
কেলেজ অনয্, যিদ েকউ থােক, যােক জানােনা উিচত এবং িশশেদর েসাশাল েকয়ার এবং/অথবা
পুিলশেক জানােনা উিচত িকনা। িকছু ে�ে� কম�রা িশশেদর েসাশয্াল েকয়ােরর মূলয্ায়ন �ি�য়ায়
সহায়তা করেব বেল আশা করা হয়। েতমন হেল, মেনানীত সুর�া�ধান (বা েডপুিট) তােদরেক
সহায়তা করেবন।
এসব েকন গর�পূণর্?
19.
ঝুঁ িক সামলােত এবং সমসয্াগিল যােত না বােড় েসজনয্ িশশেদর সিঠক সমেয় সিঠক সাহাযয্
পাওয়া গর�পূণর্। গেবষণা এবং গরতর েকেসর পযর্ােলাচনায় বারবার কাযর্কর এবং অিবলে�
পদে�প িনেত বয্থর্ হাওয়ার িবপদ েদখা েগেছ। লা�না এবং অবেহলার �ারি�ক ল�ণ বুঝেত বয্থর্
হওয়া খারাপ অভয্ােসর উদাহরণ।
অনয্ েকানও কম� সদসয্ �ারা িশশেদর �িত সাধেনার উে�গ থাকেল �ু ল ও কেলেজর সুর�া
কম�েদর কী করা উিচত
20.
কম�েদর অনয্ সদসয্কম�েদর (ে��ােসবক, সরবরাহ কম�, বয্বসায়ী এবং আগ�ক সহ)
ফেল সুর�া িবষেয় েকানও িচ�া থাকেল, তােদর �ধান িশ�ক অথবা �ু ল বা কেলেজর ঊ�র্তন
দলীয় েনতৃ ে�র অনয্ েকানও সদেসয্র সােথ কথা বলা উিচত।
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�ু েল বা কেলেজর মেধয্ সুর�া বয্ব�ার িবষেয় উে�গ থাকেল �ু ল বা কেলেজর কম�েদর িক করা
উিচত
21.

সম� কম� এবং ে��ােসবকেদর খারাপ বা অিনরাপদ েয েকানও িবষেয় এবং �ু ল বা

কেলেজর সুর�ায স�াবয্ বয্থর্তার িবষেয় উে�গ জানােত পারা উিচত এবং এও েজেন রাখা উিচত
েয এই ধরেনর উে�গগিল ঊ�র্তন দলীয় েনতৃ � গর� সহকাের েদখেবন।
22.

এই উে�গগিল �ু ল বা কেলেজর ঊ�র্তন দলীয় েনতৃ �েক জানােনার জনয্ যথাযথ

হইেসলে�ািয়ঙ প�িত থাকা উিচত। েযখােন কম� তার িনেয়াগকতর্ ার কােছ েকান সমসয্া জানােত
ি�ধা েবাধ কেরন অথবা মেন কেরন েয তােদর �কৃ ত উে�গগিলর সমাধান করা হে� না, েসখােন
তােদর কােছ NSPCC whistleblowing advice line (হইেসলে�ািয়ং পরামেশর্র লাইন) েখালা আেছ।
কম�রা 0800028 0285 ন�ের েসামবার েথেক শ�বার সকাল 8:00 েথেক রাত 8.00 পযর্�
কল করেত পােরন এবং ইেমলও করেত পােরন: help@nspcc.org.uk. এছাড়া, কম�রা এখােনও
িলখেত পােরন: নয্াশনাল েসাসাইিট ফর দয্ ি�েভনশন অফ �ুেয়ি� টু িচলে�ন (NSPCC),
ওেয়�ন হাউস, 42 কােটর্ন েরাড, ল�ন EC2A 3NH.
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