
টেকনিকযাল টিাে: কররািাভাইরাস বৈনিক 

মহামারী’র সময় নিশুরের সুরক্ষা   প্রথম সংস্করণ-v.11)

ভূনমকা 
ক োভিড-১৯ (COVID-19) এর মত ো সংক্রোম  করোগগুভি ভিশুতের বদৃ্ধি এবং ভব োতির সহোয় 

পভরতবিত   বযোহ  রত  পোতর। পভরবোর, বনু্ধত্ব, প্রভ ভেতের রুটিে এবং  ভমউভেটির মতযয 

স্বোিোভব  ক োগোত োগ বযোহ  হতি  ভিশুতের িোতিো থো ো, ভব োি এবং সুরক্ষোর উপর কেভ বোচ 

প্রিোব পড়ত  পোতর।  োছোড়ো ক োভিড-১৯ (COVID-19)’র ভবস্তোর প্রভ তরোয ও ভেয়ন্ত্রতে গৃহী 

বযবস্থোগুভি ভিশুতের সুরক্ষোত ঝুুঁ ভ র মুতে কেতি ভেত  পোতর। ভেতের ঘর, অেযোেয সুভবযো, 

1 মোেভব  ম ম োতে ভিশু সরুক্ষোর এিোইতয়ন্স, কি ভে যোি কেোি:  তরোেোিোইরোস ববভি  মহোমোরী সময় ভিশুতের 

সুরক্ষো (১ম সংস্করে, মোচম ১, ২০২০) 
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এিো ো-ভিভি  পৃথ ী রে ও ভবদ্ধিন্ন হতয় থো োর বযবস্থোগুভি ভিশুতের এবং  োতের পভরবোতরর 

উপর কেভ বোচ িোতব প্রিোব কেিত  পোতর2 ।  

এই সংভক্ষপ্তসোর’টির উতেিয হি  োরো ভিশু সুরক্ষো ভেতয়  োে  তরে   ো ুঁরো ক ে ক োভিড -১৯ 

ববভি  মহোমোরীর সমতয় ভিশু সুরক্ষোর ঝুুঁ ভ  এড়োত  আরও িোিিোতব  োে  রত  পোতরে  ো 

ভেদ্ধি   রো ।   

প্রথম অংতি ক োভিড -১৯ ভিশুতের ভ  ভ  যরতের সম্ভোবয ঝুুঁ ভ র মতযয কেিত  পোতর কসিো  ভেতয় 

আতিোচেো  রো হতয়তছ। ভি ীয় অংতি আতছ মোেভব   ম ম োতে ভিশু সুরক্ষোর েেয েযযে ম মোে 

(ভসভপএমএস) ২০১৯ এবং সংক্রোম  করোতগর প্রোেুিমোতবর সময়  ভিশুতের সুরক্ষো’র ভেতেমভি ো 

কেোি, এই েুইতয়র সোতথ ভমি করতে এই সমতয় ভবভিন্ন  ো মক্রম সম্পত ম  আতিোচেো  রো হতয়তছ।   

 ১.  তরোেোিোইরোতসর সমতয় ভিশু সুরক্ষো 
ক োভিড-১৯ েুব দ্র ু ভিশুতের থো োর েোয়গোর পভরতবিত  ক্ষভ গ্রস্থ  রত  পোতর। 

ক োয়োতরন্টোইে পিভ  ক মে – সু্কি বন্ধ  তর কেয়ো ও  োতের প্রভ ভেতের চিোতেরোয় ভবভয ভেতেয 

এবং এত  অপরত  সহোয় ো  রোর প্রচভি  সোমোদ্ধে  বযবস্থো বযোহ  হয়। এর চোপ ভগতয় পতড় 

ভিশুর মো বোবো বো অভবিোবত র উপর।  োতের হয়  োতে   োওয়ো  বন্ধ  রত  হয় অথবো ঘরবদ্ধি 

ভিশুতের কেেোতিোেোর ভব ল্প পথ েুুঁেত  হয়। ক োভিড -১৯ এ সম্ভোবয ঝুুঁ ভ ত  থো োতের প্রভ   

অেযতের ভবরূপ ও ববেমযমুি  মতেোিোব  ভিশুত  আরও কবভি সভহংস ো ও মোেভস  ভবপন্ন ো 

ঝুুঁ ভ র মুতে কেতি কেয়। করোগ প্রভ তরোতযর পেতক্ষপগুভি টি   রোর সময় ভবভিন্ন ভিতের 

মোেুতের ভবতিে চোভহেো এবং েোরী ও কমতয়তের েোেুু্  োর  থো আমতি েো কেয়োয়  েোরী ও 

কমতয়তের সুরক্ষো ঝুুঁ ভ  আতরো কবতড়  োয়। এই অবস্থোয় ক্ষভ  র পতথ  ভেতেতের সুরক্ষোর প্রবে ো 

কেেো ভেত  পোতর। ক  স ি ভিশু ও পভরবোর আথ ম-সোমোদ্ধে  সুভবযো বদ্ধি  হওয়োয় আতগ কথত ই  

েুব মি  এবং ঘেবসভ পযে ম এিো োয় বসবোস  তরে  োতের ঝুুঁ ভ   কবভি থোত ।   

 

  

 
2 ক োয়োতরন্টোইতে সম্পত ম আরও  তথযর েেয Guidance Note: Protection of Children during Infectious Disease 

outbreak’এর ১৪-১৫ পৃষ্ঠো কেেেু।   



১.১ ক োভিড -১৯ এর আথ ম-সোমোদ্ধে  প্রিোব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.২ নিশু সুরক্ষার ঝুুঁ নক 

ক োভিড -১৯ এ  সময়  এবং আতগর  ভবভিন্ন সংক্রোম  করোতগর প্রোেুিমোতবর  োতি ভিশু ভেরোপিোর  

কক্ষতে ক সব ঝুুঁ ভ   কেেো কগতছ বো ক সব  ঝুুঁ ভ   কেেো  ভেত  পোতর  কসগুভি এর মঃ নিশু 

নিরাপত্তার ঝুুঁ নক নিরে টে  

সোমোদ্ধে  ভেয়ম 

সমোে 
 ভমউভেটি 

পভরবোর 
 

ভিশু 

সামাজিক সম্পরের 

ভাঙিঃ কমৌভি  

চোভহেোগুতিো পযরতে 

বোযো  

 

ভবিোস িে হওয়ো; সীভম  

সম্পতের েেয প্রভ ত োভগ ো, 

 ভমউভেটিত  ক  কসবোসমযহ 

আতছ  ো গ্রহতে সীমোবি ো, 

ভিক্ষো এবং কেিোযুিোর েেয 

প মোপ্ত েোয়গো েো থো ো  

 

পোভরবোভর  ভবদ্ধিে ো, সোমোদ্ধে  

সহোয় ো   তম  োওয়ো,  োরো 

ভিশুতের কেেোতিোেো  রতছ 

 োতের মোেভস  চোপ,  

সভহংস ো/ পোভরবোভর  

ভে মো তের পভরমোে বৃদ্ধি 

 

েীভব ো ভবভি , পোভরবোভর  

ক োগোত োগ ও সহোয় ো বযোহ   

হওয়ো, করোগ  িীভ   

 

ভেভেমষ্ট েৃতগোষ্ঠীর প্রভ  

ভবরূপ যোরেো  

 

ভিশুতের প্রভ  সভহংস ো, 

ভে মো ে, অবতহিো, কিোেে, 

ও মোেভস  ভবপন্ন োর  ঝুুঁ ভ   

কবতড়  োয় এবং  োতের 

ভব োতির উপর ভবরূপ 

প্রিোব  কেতি। 



টকানভড -১৯ এর সারথ সম্পনকিত 

ঝুুঁ নকসমূহ এৈং  নিয়ন্ত্ররণর                                                    

পেরক্ষপ সমূহ      

ঝুুঁ নকর কারণসমূহ 

নিশু সুরক্ষার ঝুুঁ নকঃ িারীনরক ও মািনসক  উৎপীড়ি 

• ভিশুতের প্রভ  অবতহিো এবং  েোরভ    তম 

 োওয়ো।    

• ভিশু ভে মো ে এবং পোভরবোভর /পোরস্পভর  

সভহংস োর মোেো কবতড়  োওয়ো। 

• ভবেদ্ধক্রয়ো ও আহ  হওয়োর সম্ভোবেোসহ েোেো 

ভবপতের ঝুুঁ ভ । 

• ভিশু সুরক্ষো কসবোসমযতহর উপর চোপ কবতড় 

 োওয়ো বো কসগুভি পোওয়োর সুত োগ  তম 

 োওয়ো।  

• ভিশুতসবো/সু্কি বন্ধ ;  োরো  ভিশুতের কেেোতিোেো 

 তরে  োতের  োে চোভিতয়  োওয়োর প্রতয়োেেীয় ো, 

অসুস্থ ো/ োরো কেেোতিোেো  তরে  োতের 

ক োয়োতরন্টোইতে রোেো বো ভবিন্ন  তর রোেো।    

•  োরো ভিশুতের কেেোতিোেো  তরে এবং  ভমউভেটির 

কিো তের মতযয মতেো-সোমোদ্ধে  চোপ বৃদ্ধি। 

• ভবেোক্ত েীবোেুেোি  এবং অযোিত োহতির সহে 

প্রোপয ো এবং অপবযবহোর। 

• ঘতি  োওয়ো ঘিেোর েবরোেবর  রোর পতথ বোযো 

কবতড়  োওয়ো।  

 নিশু সুরক্ষার ঝুুঁ নকঃ নলঙ্গ - নভনত্তক সনহংসতা (জিনৈনভ) 

• ভিশুতের ক ৌে কিোেে, েোতের ভবভেমতয় 

ক ৌে োতে বোযয  রো, বোভেদ্ধেয িোতব ক ৌে 

কিোেে এবং বোিযভববোতহ বোযয  রোর  ঝুুঁ ভ  

কবতড়  োওয়ো। 

• ভিশুসুরক্ষো/ভিেভিভি  সভহংস োর কক্ষতে 

প্রেি কসবোসমযতহর উপর চোপ বোতড়  বো 

কসবো পোওয়ো  টিে হতয়  োয়।   

 

• ভিশুতের েেয পভরবোর ভিভি   সুরক্ষো  তম 

 োওয়ো। 

• পভরবোতরর আয় করোেগোর   তম  োওয়ো এবং/বো 

প্রতয়োেেীয় পেয আেো কেওয়ো ও কসবোর  েেয 

বোইতরর কিোত র উপর ভেিমর ো। 

• বোভড়র মোেুেতের কেেোতিোেো ও ঘর গৃহস্থোভির 

 োতের েোভয়ত্ব কমতয়তের উপর  চোভপতয় কেয়ো। 

• ঘিেোর  েবরোেবর আেোে প্রেোে, ভচভ ৎসো কসবো ও 

অেযোেয সহত োভগ ো কপত   বোযো ভবপভি বৃদ্ধি। 

  



নিশু সুরক্ষার ঝুুঁ নকঃ মািনসক স্বাস্থ্য এৈং মরিা-সামাজিক নৈপন্নতা 

• ভপ্রয়েতের মৃ য য, অসুস্থ ো বো পৃথ  বসবোস  

বো করোতগর িয়  ভিশুতের  ভবপন্ন  তর  যিত  

পোতর। 

• আতগ কথত ই  োতের  মোেভস  স্বোতস্থযর 

পভরভস্থভ  েোরোপ ভছি  োুঁরো আরও সং তি 

পড়ত  পোতরে। 

• মোেভস  স্বোস্থয ও মতেোসোমোদ্ধে   

(এমএইচভপএস) কসবোসমযতহর উপর চোপ 

কবতড়  োওয়ো বো কসবোসমযহ কপত  আসুভবযো 

হওয়ো।  

 

• বোভড়ত  বো ভচভ ৎসো কসবো ক তে 

ক োয়োতরন্টোইে/ভবদ্ধিন্ন থো োয়  মোেভস  চোপ  কবতড় 

 োওয়ো। 

• মোেভস  স্বোস্থয পভরভস্থভ  উন্নয়তের েেয আতগ 

কথত  ভচভ ৎসোযীে থো ো ভিশু এবং মো বোবো/ ত্ন 

কেয়োর মোেুেরো  োতের েেয ভেয়ভম  ভচভ ৎসো  

সহোয় ো সহতে  েোও কপত  পোতর। 

• ভ  ঘিতছ কসিো টি  মত ো বুঝত  েো পোরতি 

ক োয়োতরন্টোইতের ভবভয ভবযোে পিভ   ভমউভেটির 

মোেুে ভবতিে  তর ভিশুতের মতযয িয় ওআ ং  

ব ভর  রত  পোতর। 

নিশু সুরক্ষার ঝুুঁ নকঃনিশুশ্রম 

• ভবপজ্জে  বো কিোেেমযি   োতে ভিশুতের 

সংভিষ্ট ো কবতড়  োওয়ো। 

• পভরবোতরর আতয়র পথ বন্ধ বো  তম  োওয়ো। 

• সু্কি বন্ধ থো োর েেয ভিশুত    োতে পোিোতেোর 

সুত োগ  বো প্র যোিো কবতড়  োওয়ো। 

নিশু সুরক্ষা ঝুুঁ নকঃ এনতম এৈং মা ৈাৈা টথরক নৈজিন্ন নিশু 

• পভরবোর কথত  ভবিন্ন  হতয়  োওয়ো। 

• সম্পযে ম এ ো হতয়  োওয়ো বো ভিশু  ভেতেই 

পভরবোতরর প্রযোে হতয়  োওয়ো। 

• এভ মেোেো বো ভিশুসেতের মত ো প্রভ ষ্ঠোতে 

েোয়গো হওয়ো। 

• করোতগর  োরতে মো বোবো/কেেোতিোেোর েোভয়তত্ব থো ো 

বযদ্ধক্তত   হোরোতেো। 

• কেেোতিোেোর েোভয়তত্ব থো ো বযদ্ধক্ততের  ভিশুতের 

কথত  আিোেো  তর এ ঘতর আিত  

রোেো/ক োয়োতরন্টোইে। 

• মো বোবো  করোগমুক্ত এিো োয় অেয পভরবোতরর  োতছ  

ভিশুতের পোটিতয় কেয়। 

  



নিশু সুরক্ষা ঝুুঁ নকঃসামাজিক ৈিিি  

• আক্রোন্ত বযদ্ধক্ত বো আক্রোন্ত হত  পোতর এমে 

বযদ্ধক্ত/তগোষ্ঠীগুভিত  সোমোদ্ধে িোতব  

অস্পৃিয ভহসোতব গেয  রো। 

• ইভ মতযয ঝুুঁ ভ ত   থো ো  পথ ভিশু বো ক সব 

ভিশু পতথ  োে  তরে   োতের ঝুুঁ ভ   কবতড় 

 োয় আর সহোয় ো পোওয়োর সুত োগ  তম 

 োয়। 

• ভবচোরোযীে  ও আি  ভিশুতের ঝুুঁ ভ   কবতড় 

 োয়/সহোয় োও সীভম  হতয়  োয়। 

• সোমোদ্ধে  ও েোভ গ  ববেতমযর ভি োর 

বযদ্ধক্ত/েি’এর মতযয  সংক্রমতের সতিহ থোত ।   

•   োরো  ত ো কবভি সুভবযোবদ্ধি  ও  প্রোভন্ত    োতের 

উপর মহোমোরীর প্রিোব   ত ো কবভি। 

• ভবপেোপন্ন ভিশু এবং  োর পভরবোতরর েেয কমৌভি  

কসবোগুতিো বন্ধ বো েোগোতির বোইতর চতি  োয়। 

• ক োয়োতরন্টোইতের  োরতে েন্ম ভেবন্ধে প্রদ্ধক্রয়ো 

বোযোগ্রস্ত হয়। 

 

২. নিশু সুরক্ষায় সাড়াোি 

ক োভিড –১৯ সোড়োপ্রেোতের কক্ষতে মযি অগ্রোভয োর হতব সর োতরর সোতথ এডতিোত ভস আর 

সংভিভিস্ট  স ি কসক্টতরর সোতথ সমম্বয়  তর ভিশু সুরক্ষোর সুভেভেমষ্ট  ম মসযভচ বোস্তবোয়ে।   

২.১ সকল টসক্টর এৈং সরকাররর সারথ কাি করা 

মোেভব  সহোয় ো  ো মক্রতম ভিশু সুরক্ষোর েযযে ম মোে  (Minimum Standards for Child 

Protection in Humanitarian Action-CPMS) (ভসভপএমএস)বইটিত  ক মে সুভেভেমষ্ট িোতব বিো  

হতয়তছ, "সংক্রোম  করোতগর প্রোেুিমোব প্রভ তরোয এবং  সোড়োেোতের েেয ভ পয় কসক্টতরর মতযয 

ঘভেষ্ঠ সমন্বয় এবং সহত োভগ ো  প্রতয়োেে।" েোেোে কসক্টর ক  সম্পৃক্ত  তর এমে এ টি  বহয মুেী 

সোড়োেোে  ম মসযভচ ভেত  হতব  ো    ( ) ভিশুতের এবং  োতের কেেো কিোেোর েোভয়তত্ব থো ো 

বযদ্ধক্ততের সোমভগ্র  চোভহেো  কমিোত  পোরতব এবং  (ে)  ভিশুতের েেয  আরও কবভি  োদ্ধি  

েিোেি ভেতয় আসতব। যমীয় এবং স্থোেীয় গেযমোেয কে োতের সোতথ ভমতিভমতি  োে  রোর  

ভবেয়টি ভিশু সুরক্ষো  মীরোতের ভবতবচেো রোেত  হতব। বহয মুেী সোড়োেোে  ম মসুভচত  ভেতচর 

ভবেয়সমযহ অগ্রোভয োর কেওয়ো উভচ    



• মোেসম্ম  প্রদ্ধক্রয়োয় ভিশুতের  থযোভে েভথিযক্ত  রো  োত   োতের সংক্রমতের ঝুভ  ও 

ঘিেোগুভি সংরক্ষে ও প্রতয়োেতে েতিোআতপর েেয কপ্ররে  রো  োয়।  

• পোভরবোর কথত  ভবদ্ধিন্ন হওয়োর ঝুুঁ ভ সহ ভিশু সুরক্ষোর অেযোেয ঝুুঁ ভ  প্রভ তরোয/ মোতেোর 

েেয সুস্পষ্ট েীভ মোিো।  

• করোতগ আক্রোন্ততের সম্পত ম ববভর মতেোিোব এবং  োতের সমোেচয য   রোর পভরভস্থভ  

ভেয়ন্ত্রে। 

• করোগ ছভড়তয় পড়তি ভিশুতের ভবতিে ঝুুঁ ভ  এবং  োতের ভবপন্ন োর  ভবেতয় স্পষ্ট, সমভন্ব , 

ভিশু-বোন্ধব সোমোদ্ধে  বো মো প্রচোর।   

ক োভিড -১৯ কমো োতবিোয় সর োতরর সোতথ  োে  রোর কক্ষতে ভিশু সুরক্ষো  মীতের িক্ষয হতব  

ভবি স্বোস্থয সংস্থো (WHO)-র পরোমতি মর সোতথ সেভ  করতে আন্তেমোভ   মোে অেু োয়ী 

মোেবোভয োরভিভি , ববেমযহীে এবং সমোেুপোভ    ো ম র বযবস্থো গ্রহতের িতক্ষয পরোমি ম 

কেওয়ো। 

ভবভিন্ন কসক্টর এবং সর োতরর সোতথ. ভিশু সুরক্ষোয় সংতবেেিীি সোড়োপ্রেোতে কক্ষতে ক  

 োেগুভিত  অগ্রোভয োর ভেত  হতব কসগুভি হতিঃ  

স্বাস্থ্য (মািনৈক সহায়তা কাে িক্ররম নিশু সুরক্ষার িূযিতম মাি ২৪) 

• ভবপন্ন ভিশু ও  োর পভরবোরতের ভবেোমযতিয ভচভ ৎসোতসবো প্রোভপ্ত ভেদ্ধি   রত  সর োর ও 

অেযোেয প্রভ ষ্ঠোেত  রোদ্ধে  রোত  হতব (ক েোতে স্বোস্থযতসবো সবোরেেয উন্মুক্ত কসেোতে  

প্রতয়োেে হতব েো)। 

• স্বোস্থয েোত র মযিযোয়ে এবং মভেিভরং িযিস ব ভরর সময় ভিশু সুরক্ষোর ভবেয়সমযহ 

অন্তিয মক্ত  রত  সহত োভগ ো  রত  হতব।  

• ভিশু সুরক্ষো এবং স্বোস্থযেোত  ভিশুতের ঘিেোসমযহ েভথিযক্ত  রো এবং প্রতয়োেতে  

ভিশুতের অেয ক োথোও কপ্ররতের েেয এ টি সবোর গ্রহেত োগয ও মোেসম্পন্ন  প্রদ্ধক্রয়ো 

ব ভর  রত  হতব।  োত  ভিশুরো পভরবোর কথত  আিোেো হতিও ভেরোপে,  থো থ ও 

পভরবোভর  পভরতবতি  ত্ন পোয়।  



• পোভরবোভর  সংহভ র প্রসোর ও ভিশুর ভবদ্ধিন্ন োর ঝুুঁ ভ   মোতেোর  েেয ভিশুত  

পভরবোতরর বোইতর ক োে প্রভ ষ্ঠোতে রোেো এবং কসেোে কথত  আবোর ভেভরতয় আেোর 

প্রদ্ধক্রয়োিো ক ে স্বি  সুস্পষ্ট  এবং ভিশু-বোন্ধব হয় কসই িতক্ষ  োে  রত  হতব।    

• ক  স ি ভিশু  োতের পভরবোর কথত  অস্থোয়ীিোতব আিোেো হতয়তছে  োুঁরো ক ে   োুঁতের মো 

বোবো/েোভয়ত্বপোিে োরীতের সোতথ ভেরোপে এবং ভেয়ভম  ক োগোত োতগর সুভবযো ভেদ্ধি  

 রত  হতব। 

• ভিশু-বোন্ধব ক োগোত োতগর ভবেতয় স্বোস্থয  মীতের েেয ভেতেমভি ো ব ভর এবং ভিশু-বোন্ধব 

স্বোস্থযতসবো প্রভ ষ্ঠো ও কসগুভির কসবো  োত  ভিশুরো কপত  পোতরে কস  বযোপোতর সহত োভগ ো 

 রো। ভচভ ৎসোযীে ও ক োয়োতরন্টোইে থো ো ভিশুতের মোেভস  সুস্বোতস্থযর েেয ভবতিে  

পেতক্ষপ ভেত  সহোয় ো প্রেোে ।   

• স্বোস্থয  মীতের  েেয ভিশু সুরক্ষো প্রভিক্ষে প্রেোতে সহত োভগ ো  রো ( ভবতিেিোতব ক েোতে 

ভিশুরো পভরবোর বো  োতের  কেেোতিোেোর েোভয়তত্ব থো ো বযদ্ধক্ততের কথত  ভবদ্ধিন্ন আতছ )।  

• স্বোস্থয কসবো স্থোপেোয়  ভেরোপে, ভিশু-বোন্ধব পভরতবতি অভিত োগ এবং প্রভ দ্ধক্রয়ো েোেোতেো 

বযবস্থো  প্রভ ষ্ঠোয় সহোয় ো।  

• যে মে পরব ী  ভিভে োি বযবস্থোপেোর (ভসএমআর) সোমথ মযত  আরও িদ্ধক্তিোিী  রো। 

ভসএমআর ’ এর েেয ভেভেমষ্ট প্রযোে প্রযোে স্থোপেোগুভিত  প্রতয়োেেীয়  সরবরোহ ভেদ্ধি  

 রো  োত  ক ৌে সভহংস োর ঘিেোয়  থো থ সোড়োপ্রেোে ভেদ্ধি  হয়। 

• ক োভিড-১৯ এএ আক্রোন্ত ভিশু এবং  োতের  অভিিোব তের েেয  মোেভস  স্বোস্থয ও মতেো-

সোমোদ্ধে  সহত োভগ োর (এমএইচভপএস) বযবস্থো  োতের  োতছ সম্পভ ম   থয পোিোত  

সহত োভগ ো ।  

• আপে োিীে পভর ল্পেোগুভিত  ক োভিড-১৯ প্রোেুিমোতবর সময় ভিশুতের সুরক্ষোর ভবেয়টি 

অন্তিয মক্ত  রত  হতব।   

•  থয, ভিক্ষো এবং ক োগোত োতগর (আইইভস) উপ রেসমযতহর ভিশুবোন্ধব সংষ্করতের  

প্র োতি সহত োভগ ো। ভবেযমোে কসবোসমযতহর  থয সম্বভি  এসব  থয, ভিক্ষো এবং 

ক োগোত োগ উপ রতের ভ ছয  ভেব মোভচ  অংি প্রেি মতের বযবস্থো  রত  হতব।  

  



পানি সরৈরাহ, পয়ঃনিষ্কািণ এৈং স্বাস্থ্যনৈনি প্রোর (মািনৈক সহায়তা কাে িক্ররম নিশু 

সুরক্ষার িূযিতম মাি ২৬)  

• স্বোস্থযত ে, সু্কি, ভিশু  ত্নত ে, ভব ল্প  ত্ন ক ে এবং অেযোেয স্থোে ভবতিে  তর ক  

েোয়গোগুভিত  ভিশুতের  োওয়োর সম্ভোবেো আতছ কসেোতে ভিশুতের েেয হো  কযোয়োর 

বযবস্থো ভেদ্ধি   রত  হতব।  

• ভিশু, মো বোবো/ভিক্ষ  ও ভিশুতের  কেেো কিোেোর েোভয়তত্ব থো ো বযদ্ধক্ততের  েেয কপোস্টোর 

ও ইেতেোগ্রোভেক্স ব ভর সহ করোগ প্রোেুিমোতবর আতগ এবং প্রোেুিমোতবর সময় ভেরোপে, ভিশু-

বোন্ধব স্বোস্থযভবভয প্রচোর  ো মক্রম পভরচোিেোয়  সহত োভগ ো  রো । 

• পোভে সরবরোহ, পয়ঃভেষ্কোিে এবং স্বোস্থযভবভয প্রচোর বযবস্থোপেোয় ভিশু সুরক্ষোর ভবেয়গুভি 

টি মত ো  োচোই ও ভবতবচেোয় আেো হতয়তছ ভ েো কসিো  ভেরীক্ষো  রোর েেয সহত োভগ ো। 

পুষ্টি (মািনৈক সহায়তা কাে িক্ররম নিশু সুরক্ষার িূযিতম মাি ২৫) 

• ক  স ি ভিশু এবং  োতের পভরবোর ক োয়োতরেিোেইতে আতছ, ভেতে কথত ই আিোেো 

থো তছ বো ক োে স্বোস্থয স্থোপেোয়  থো তবে  োতের েেয  থো থ পুটষ্ট কসবো ভেদ্ধি   রো। 

• পুটষ্ট ক েগুভিত  ভিশু সুরক্ষোর ভবেয়গুভি টি মত ো  োচোই ও ভবতবচেোয় আেো হতয়তছ 

ভ েো কসিো  ভেভরক্ষো  রোর েেয সহত োভগ ো।  

নিক্ষা (মািনৈক সহায়তা কাে িক্ররম নিশু সুরক্ষার িূযিতম মাি ২৩; আইএেইই ( INEE) 

 থয সুতের   োভি ো)  

• সু্কি বতন্ধর প্রিোব এ িো সীমোর মতযয রোেোর েেয ভিশু-বোন্ধব েযরব ী ভিক্ষো পিভ  

ক মে টিভি, করভডও বো অেিোইে ভিক্ষো বযবস্থো  রত  হতব। 

• ভপ োমো ো এবং পভরচ মো োরীরো  োত  বোভড়ত  থো ো  োতের সন্তোতের  ত্ন ও পড়োতিোেোয়          

সহত োভগ ো  রোর সুত োগ পোয় কসইেেয  োতের অভেস সময়সযচী েমেীয়  রোর বযোপোতর 

সর োভর ও কবসর োভর   ৃপতক্ষর সোতথ আিোপ আতিোচেো  রো।     

• ভিশু ও  োতের মো বোবোর  োতছ সুরক্ষো ও ভেরোপিোর বো মো কপৌৌঁছোতেোর েেয সু্কতির সোতথ 

 োে  রত  হতব।  বো মোগুভির িক্ষয হতব  ত োিো সম্ভব আ ং  ও ভবপন্ন োতবোয   ভমতয় 

মতে কেোর আর প্র যয় ভেভরতয় আেো এবং েেস্বোস্থয রক্ষোয় উৎসোভহ   রো। 



• ভিক্ষ তের এবং অেযোেয সু্কি  মীতের ভিশুর মোেভস  ভবপন্ন োর প্রোথভম  িক্ষেগুভি 

কবোঝোর ভবেতয় প্রভিক্ষে ভেত  হতব,  োত   োরো ভবপন্ন ভিশুতের সেোক্ত  তর  োতের  

ভেভেমষ্ট সুরক্ষো চোভহেো পযরতের েেয উপ ুক্ত বযদ্ধক্ত বো প্রভ ষ্ঠোতে পোিোত  পোতর।  

• ভিে ভিভি  সভহংস োর ঝুুঁ ভ  হ্রোস,ত ৌে কিোেে, ভে মো ে প্রভ তরোয ( ভপএসইএ) এবং 

ভিশু সুরক্ষো ও  োর  ভেরোপিো রক্ষো  তর  োত  অেয ক োথোও পোিোতেোর(  করেোর  রো)  

ভবেতয় প্রতয়োেেীয় জ্ঞোে এবং েক্ষ ো ভিক্ষ  এবং কস্বিোতসবীতের আতছ ভ েো কস 

বযোপোতর ভেদ্ধি  হত  হতব।   

• সু্কি এবং অেযোেয ভিক্ষো প্রভ ষ্ঠোতে ভিশু-বোন্ধব অভিত োগ এবং প্রভ দ্ধক্রয়ো  েোেোতেোর 

পিভ  প্রভ ষ্ঠো ও পভরচোিেোর েেয সহত োভগ ো  রো।  

• সু্কতি সু্কতি ভিশু সুরক্ষো এবং সুরক্ষো কসবোর প্রোপয ো সম্পত ম  থয ব ভর , প্রচোর ও 

প্রেি মতের বযবস্থো  রত  হতব। ক ইস মযোতেেতমন্ট , পভরবোর অেুসন্ধোে এবং পুেরোয় 

পভরবোতরর সোতথ ভমভি   হওয়ো সম্পভ ম    থয  কসেোতে থো তব।  

• আক্রোন্ততের প্রভ  ববরী মতেোিোব এবং  োতের অস্পৃিযজ্ঞোতে সু্কতি সোমোদ্ধে  বেমতের 

পভরভস্থভ  সোমোি কেয়োর েেয ভিক্ষোর সোতথ সম্পভ ম  বযদ্ধক্ততের সোতথ  োে  রত  হতব। 

  ২.২ নিশু-সুরক্ষার সুনিনেিি কম িসূেী  

আমোতের কেেত  হতব মোেভব  সোড়োেোতে ভিশু সুরক্ষোর কক্ষতে ভেভেমষ্ট েুেয ম মোে এবং 

কছো ুঁয়োতচ করোতগর প্রোেুিমোব ঘিতি ভিশু সুরক্ষোর ভেতেমভি োর ক োে উতেযোগগুভি ব মমোে 

পভরভস্থভ ত  ক োভিড ১৯ মহোমোভর সোমোি কেয়োর কক্ষতে  গৃহী   ো মক্রতমর  সম্পযর  হতব?  

কসই সোতথ ঝুুঁ ভ  ভেরসতের েেয  ভমউভেটি পভরবোর, কসবো প্রেোে োরী ও ভিশুতের মতযয সোহস 

এবং পভরভস্থভ র সোতথ েোপ েোইতয় চিোর িদ্ধক্তত   প্রভ টষ্ঠ  ও উৎসোভহ   রত  হতব।  

অগ্রোভয োরভিভি  ভিশু সুরক্ষো  ো মক্রম 

  প্রস্তুনতমূলক কাে িক্রম সাড়াপ্রোি কাে িক্রম 

ভিশু সুরক্ষো ক ৌিিঃ ভিশুর িোতিোর েেয  বযদ্ধক্তগ  ও েিীয়  ো মক্রম (মোেভব  সহোয় ো 

 ো মক্রতম ভিশু সুরক্ষোর েযযে ম মোে  ১০ এবং ১৫) 

• অেযতের সোতথ পরোমি ম  তর ভিশুতের • ক োভিড-১৯’র সোতথ সম্পভ ম  ভিশু সুরক্ষোর 



মোেভস  স্বোস্থয মতেোসোমোদ্ধে  সহোয় ো 

(এমএইচভপএস) এবং ভিক্ষোমযি  

 ো মক্রতমর ভব ল্প  বযবস্থো টি   রো।   

• ভিশু এবং ভ তিোর বয়তসর কছতি 

কমতয়তের সোতথ আিোপ  তর  

 ো মক্রতমর রূপতরেো টি   রো। 

 

ঝুুঁ ভ  সম্পত ম স্বোস্থয, ভিক্ষো ও ভিশু পভরতেবোর 

 মীতের প্রভিক্ষে কেয়ো। 

• ভিশুতের ভবতিে  তর  োরো সেতরোতয 

( ত োয়োতরেিোইে) আতছ  োতের 

মতেোসোমোদ্ধে  সহোয় োর  ম মত ৌিি টি  

 রো। 

• সতচ ে ো বোড়োতেোর  োে  রত  হতব,  তব 

কসিো ক ে বয়স- েযরত্ব এবং ভবভিন্ন ভিতের 

মোেুতের মতযয পোরস্পভর  সম্পত মর সোতথ 

মোেোেসই হয়। 

• করেোতরি বো অেযস্থোতে কপ্ররতের েেয 

ভবেযমোে পিভ ত  অেুসরে  রো।   

ভিশু সুরক্ষো ক ৌিিঃ পভরবোর এবং  তত্নর পভরতবিত  কেোরোতিো  রো (মোেভব  সহোয় ো 

 ো মক্রতম ভিশু সুরক্ষোর েযযে ম মোে ১৬) 

• মহোমোরী ছভড়তয় পরোর সময় সমোতের 

ক োে প্রচভি  ভবিোস বো আচোরে 

ভিশুত  সুরভক্ষ  বো ভবপন্ন  তর কসিো 

বুঝোর েেয  ভিশু, ভিশুত  কেেোতিোেোর 

েোভয়তত্ব থো ো বযদ্ধক্ত  এবং অেযোেযতের 

সোতথ  োে  রত  হতব। 

• মো বোবো সোতথ ভিশুর সংতবেেিীি 

সম্পত মর গুরুত্বত  মুেয উপেীবয  তর 

সতচ ে ো বোড়োতেোর সুত োগগুভি ভচভি  

 রত  হতব। 

• ভবপন্ন  ভিশুতের  ত্ন কেোরেোর  রবোর 

েেয সংভিষ্ট   ৃ মপতক্ষর সহত োভগ োয়  

• ভিশুরো  োত  ভেতেরোই ভেতেতের  থো থ  ত্ন 

ভেত  পোতর কসইেেয  োতের মোেভস  

সহোয় োর প্রতয়োেে।  োই অন্তব ম ী োিীে  

কসবোত ে গুভিত  ভিশু প্রযোে পভরবোর ,  

পোি  পভরবোর (েসিোর পভরবোর) ক  িোতগ মি 

 তর সহোয় ো ভেত  হতব। 

•  োতের আয়- উপোেমতেরসুত োগগুভি ক্ষভ গ্রস্থ 

হতি,  োতের আভথ ম  এবং সোমভগ্র সহোয় ো 

প্রেোে (েগে বো  বযবহোভর  পেয)। 

• ভবদ্ধিন্ন ভিশু ও পভরবোতরর সেসযতের ভেয়ভম  

ভ ন্তু ভেরোপে ক োগোত োগ বযবস্থো গতড়  যিত   

উৎসোভহ   রো এবং  সহোয় ো কেয়ো।  



এ টি আন্ত সংস্থো  ম মপভর ল্পেো ব ভর 

 রো। 

 

• ভিশু-পভরবোর ভবতিে করোয  রত  সর োর 

সহ অেোেয সংভিষ্টতের ভেতয় পেতক্ষপ গ্রহে 

 রত  হতব। 

ভিশু সুরক্ষো ক ৌিিঃ ভমউভেটি পর্্যাকয়র  পন্থো  (মোেভব  সহোয় ো  ো মক্রতম ভিশু সুরক্ষোর 

েযযে ম মোে  ১৭)  

• ভিশুতের এবং পভরবোতরর সতচ ে ো 

বৃদ্ধি এবং সুরক্ষোর েেয  ভমউভেটি  ী 

 ী িয ভম ো পোিে  রত  পোতর  ো 

ভচভি   রত  হতব। 

• ভবপন্ন েেতগোষ্ঠীর সুরক্ষো এবং 

প্রভ তরোতযর ক ৌিি সেোক্ত  রত  

 ভমউভেটির সোতথ  োে  রত  হতব 

( ত মেঃউিোস্তু , ভব ল্প বযবস্থোয় থো ো 

ভিশু, সোমোদ্ধে  ভেগ্রতহর ঝুুঁ ভ ত  থো ো 

ভিশু এবং সোমোতের বোইতর থো ো ভিশু )। 

 

• ক োভিড-১৯  এএর ঝুুঁ ভ  এবং এর কথত  বো ুঁচোর 

উপোয় এবং ক োথোয় সহোয় োর েেয ক ত  

হতব কস সম্পত ম  ভিশু-বোন্ধব বো মো ব ভর 

স িত  েোেোবোর েেয  ভমউভেটি সোতথ 

 োে  রত  হতব। 

• েযরব ী  ভমউভেটি সোতথ ক োগোত োতগর েেয 

সহেবিয ক ৌিি ভেে ময় । 

• আক্রোন্ত বযদ্ধক্তর প্রভ  ঘৃেোর অবসোে, আত্ম 

রক্ষোর ক ৌিিগুভি প্রচোর, এবং ক্ষভ গ্রস্থ 

েেগেত   সহোয় ো  রত   ভমউভেটির 

সোতথ   োে  রত  হতব। 

• বহয  বছর যতর চতি আসো সোমোদ্ধে  ও যমীয় 

আচোর অেুষ্ঠোেত  (ত মে শুতিিো ভবভেময় , 

মৃত র সৎ োর , ও কিো  অেুষ্ঠোে 

ই যোভে)পভরবভ ম  পভরভস্থভ র সোতথ সেভ পযে ম 

 রোর েেয  ঐভ হযগ িোতব চতি  আসো 

সোমোদ্ধে  কে ৃত্ব ও যমীয় কে োতের   সোতথ 

 োে  রত  হতব।  

  



ভিশু সুরক্ষো ক ৌিিঃ ক ইস মযোতেেতমন্ট (মোেভব  সহোয় ো  ো মক্রতম ভিশু সুরক্ষোর েযযে ম 

মোে ১৮) 

• ক োভিড-১৯ এর  থয আেোে প্রেোতের 

েেয ভবেযমোে  কহল্প  িোইে, ক োভিড-১৯ 

সম্পত ম স য ভমথযো,  ভিশু সুরক্ষোর 

উপর  োর প্রিোব এবং কসবো সহোয় ো 

সম্পত ম   মীতের   এবং  থো থ 

প্রভিক্ষতের বযবস্থো  রত  হতব। 

• প্রোভন্ত  এবং সহতে কপৌৌঁছোতেো  োয় েো 

এমে ভিশুর  োতছ কপৌৌঁছোতেোর এ িো 

 ম মত ৌিি ব ভরর েেয  স্বোস্থয বযবস্থোর 

সোতথ   ুক্ত বযদ্ধক্ত ও প্রভ ষ্ঠোতের সোতথ 

 োে  রত  হতব। 

• বভড় বোভড় ভগতয় কেোে েবর কেয়োর 

পভরভস্থভ  েো থো তি ক ইস  মীতের 

ঝুুঁ ভ র  থো ভবতবচেো  তর ভব ল্প পিভ  

েুুঁতে ভেত  হতব। 

• দ্ধেভিভব কসবো এবং অেযোেয ভবতিে কসবো 

সমযতহর েেয করেোতরি বযবস্থো  

সহে র  রত  হতব। 

• ঝুুঁ ভ ত  থো ো  ভিশু সেোক্ত  এবং কপ্ররে 

প্রদ্ধক্রয়ো ভেরোপে  রোর েেয  প্রতয়োেতে স্বোস্থয 

ভবিোতগর সোতথ বতস এই সংক্রোন্ত এএস ও ভপ’ 

ব ভর বো সংতিোযে  রত  হতব। 

• ক  সব  ভমউভেটিত  চিোচতির উপর 

ভবভযভেতেয আতরোভপ  হতব কসেোতেও  ক ে 

ভিশুরো ভে মো তের ভি োর হতি ভিশু বোন্ধব 

পভরতবতি কসবো কপত  পোতর কসিো ভেদ্ধি  

 রোর এ িো পথ কবর  রত  হতব। 

• বোেপড়ো ভিশুতের (ত মে  পভরবোর ভবদ্ধিন্ন 

ভিশু,িরেোথী ভিশু,পথ ভিশু, পতথ পতথ  োে 

 রো ভিশু, প্রভ বভন্ধ ভিশু,  আিযন্তরীে  

উিোস্তু , অভিবোসী বো রোষ্ট্রহীে) ঝুুঁ ভ  কবভি  

 োই  এই স ি ভিশুতের সেোক্ত  রত  হতব। 

ভিশু সুরক্ষো ক ৌিিঃ ভব ল্প  ত্ন  (মোেভব  সহোয় ো  ো মক্রতম ভিশু সুরক্ষোর েযযে ম মোে ১৯) 

• স্থোেীয় স্বোস্থয  মীতের সেোক্ত  তর  

 োতের পভরবোর কথত  ভিশুর ভবদ্ধিন্ন ো 

করোয এবং পভরবোর ভবদ্ধিন্ন ও এ ো থো ো 

ভিশুতের ভচভি   রোর েেয, প্রভিক্ষে 

এবং পরোমি ম ভেত  হতব। 

• ভেরোপে, পভরবোরভিভি  ভব ল্প  ত্ত্বোবযোে 

বযবস্থো প্রভ ষ্ঠো  রত  হতব। (আত্মীয় োর বন্ধে 

আতছ এমে পভরবোর হতি িোি হয়) 

• পৃথ  হওয়ো ভিশুরো ক ে আতগ  োর  োতছ 

ভছততিো  োুঁর বো  ো ুঁতের সোতথ ভেয়ভম  



• ভবদ্ধিন্ন ও  এ ো থো ো ভিশুতের 

কেেোতিোেোর েেয   ভমউভেটির  আগ্রহী 

ও সমথ ম বযদ্ধক্ততের  ভচভি   তর  থো থ 

প্রভিক্ষে কেয়ো। এরো ক োভিড-১৯ কেেো 

ভেতি  ভিশুতের সুরক্ষোর বযবস্থো কেতবে।  

• ভিশু সুরক্ষোর প্রচভি  পিভ   প্রদ্ধক্রয়োর 

সোমথ ময এমেিোতব বোড়োে ক ে পভরবোর 

কথত  ভিশুর ভবদ্ধিন্ন ো করোয , ভিশুর 

পভরবোর েুুঁতে কেয়ো, পভরবোতরর সোতথ 

পুেভম মিে  এবং পভরবোর কথত  ভবদ্ধিন্ন 

বো এ ো ভিশুতের েেয পভরবোরভিভি  

ভব ল্প  বযবস্থো গতড় ওতি ।  

ক োগোত োগ  রোর সুত োগ পোয় কসই ভবেয়টি 

ভেদ্ধি   রত  হতব। 

• এমে  থয কেওয়ো কথত  ভবর  থো ত  হতব  ো 

শুতে  পভরবোর  ভিশুতের উতপক্ষো বো অবতহিো 

 রত  উেু্বুি হত  পোতর  

• েীঘ মতময়োেী ভবতিে প্রভ তরোয এবং  ভবদ্ধিন্ন 

ভিশুতের পুেরোয় পভরবোতর ভেতর আসোর 

সুভবযো গতড়  িোর িতক্ষয সংভিষ্ট   ৃ মপতক্ষর  

মোযযতম এসব ভিশুতের এ টি ভেবন্ধে পিভ  

ব ভর  রত  হতব। 

 

৩. তথ্যসুত্রের তালিকা (Resources) 

 

Child Protection Area of Responsibility Child 

Protection Resource Menu for COVID-19 
A collection of child protection resources related to 

a COVID-19 response  

 

Key messages and actions for coronavirus disease 

(COVID-19) prevention and control in schools  
Operational guidance on protecting children and 

schools from COVID-19  

 

INEE Resource Page on Novel Coronavirus (COVID-

19)  
A collection of COVID-19 and education in 

emergencies resources  
IASCMHPSSReferenceGroup’sBriefingNote

about MHPSS Aspects of COVID-19  

 

A briefing note about MHPSS aspects of the 2019 

novel coronavirus (COVID-19) outbreak 

 

 




