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জাবতসংরেে বিশু তহববল ইউবনরসফ ও জাবতসংরেে িেণার্থী সংস্থা ইউএনএইচবসআে এে সহায়তায় বাংলারদরিে মবহলা ও
বিশু ববষয়ক মন্ত্রণালয় এবং িেণার্থী ত্রাণ ও প্রতূাবাসন কবমিনারেে কার্থালয় আজ যর্ৌর্ভারব মানববক সহায়তায় বিশু সু েক্ষা
ববষয়ক ন্ যূনতম মানদণ্ড উরবাধন করেরে। আজরকে যর্ৌর্ উরবাধন যকানও বিশু র্ারত বিেরন না ির়ে তা বনবিত কোে জনূ
সমস্ত িরক্ষে সবিবলত প্ররচষ্টাে প্রবতফলন।
এই নু ূনতম মানদন্ড, সংরক্ষরি বসবিএমএস (চাইল্ড যপ্রারেকিন বমবনমাম স্ট্ূান্ডার্থ), প্রার্বমকভারব ২০১২ সারল বদ অ্ূালারয়ন্স
ফে চাইল্ড যপ্রারেকিন ইন বহউমূাবনোবেয়ান একিন-এে মাধূরম ততবে কো হরয়বেল। মানববক সহায়তায় উির্ু ক্ত বিশু
সু েক্ষাম্ লক সবথজন গৃ হীত ববষয়গুরলাই বসবিএমএস তুরল ধরে। এবে ততবে করে সাধােণ বকেু ম্ লনীবত, সাহার্ূ করে মানববক
কমথকারন্ডে গুণগত মারনান্নয়রন, সবিয় সকল িরক্ষে মরধূ সমন্বয় বা়োয়, আে বিশু সু েক্ষায় গণরর্াগারর্াগ ও প্রচােণায় সাহার্ূ
করে। ইউএনএইচবসআে ও ইউবনরসফ সহ যমাে ৮৫বে সংস্থা যর্রক মতামত বনরয় এক বেে আরগ বসবিএমএস-এে একবে
নতুন সংস্কাে ততবে কো হয়। যকাবভর্-১৯ অ্বতমােীে কােরণ বাংলারদরি এে উরবাধন ববলবম্বত হরয়বেল।
বসবিএমএস-এে নতুন সংস্কেণ আেও সাবথজনীন এবং এরত অ্ন্তভুথক্ত কো হরয়রে বাস্তুচুূবত ও িেণার্থী ববষয়ক িবেবস্থবত।
বসবিএমএস-এ আরে ১০বে ম্ লনীবত ও ২৮বে মানদন্ড, আে এগুরলারক সবাে কারে যিৌঁরে যদয়াে উরেরিূ এগুরলা এখন
বাংলা ও বাবমথজ ভাষায় অ্নু বাদ কো হরে।
মবহলা ও বিশু ববষয়ক মন্ত্রণালরয়ে িবেকল্পনা, উন্নয়ন ও িবেসংখূান ববভারগে অ্বতবেক্ত সবচব র্ঃ মবহউবেন আহরমদ বরলন,
“বিশুরদে প্রবত দু বথূবহাে, অ্বরহলা, যিাষণ ও সবহংসতা প্রবতরোধ ও যমাকারবলায় বববভন্ন িদক্ষরিে িবেকল্পনা ও বাস্তবায়রন
সাহার্ূ, সহরর্াবগতা ও সমন্বরয়ে মাধূরম আবম আমারদে মন্ত্রণালরয়ে িক্ষ যর্রক বববভন্ন সেকােী ববভাগ, জাবতসংে, যদিীববরদিী এনবজও, স্থানীয় সংস্থা ও গণমাধূরমে প্রবত সরবথাচ্চ সহরর্াবগতা িুনোয় বনবিত কেবে”।
সাো বাংলারদরি ও কক্সবাজারেে িেণার্থী কূারে র্াকা লক্ষ লক্ষ বিশুরদে সু েক্ষায় বাংলারদরিে মবহলা ও বিশু ববষয়ক
মন্ত্রণালয় এবং িেণার্থী ত্রাণ ও প্রতূাবাসন কবমিনাে জনাব িাহ যেজওয়ান হায়াতরক তাাঁরদে প্রতূক্ষ প্রতূরয়ে জনূ ধনূবাদ
জানান উরবাধন অ্নু ষ্ঠারন অ্নলাইরন অ্ংি যনয়া ১০০-েও যববি অ্ংিগ্রহণকােী।

কক্সবাজারেে িেণার্থী কূারেে অ্রধথরকেও যববি হরে বিশু। এই বসবিএমএস বা নু ূনতম মানদন্ড বনরদথি করে যকৌিলগত
সহরর্াবগতাে গুরুত্ব। আে এবে ততবে কো হরয়রে যর্ন সবহংসতা, বাস্তুচুূবত ও যর্ৌন সবহংসতাে বিকাে বিশু, অ্নার্ বা িবেবাে
যর্রক বববেন্ন হরয় ি়ো বিশু, বালূবববারহে বিকাে বিশু, মানব িাচারেে ঝুাঁবকরত র্াকা বিশুসহ সকল বিশুরদে সু েক্ষাে বূবস্থা
কো র্ায়।
বাংলারদরি ইউএনএইচবসআে-এে বেরপ্ররজরেবেভ বস্ট্রভন কেবলস বরলন, “বসবিএমএস আমারদে ির্ যদখারব বিশু সু েক্ষায়
প্ররয়াজনীয় বনবদথষ্ট ও কার্থকেী িদরক্ষি ততবে কেরত এবং তাে ম্ লূায়ন কেরত। ২০১৭ সারলে আগরস্ট্ েরে র্াওয়া সবথরিষ
যোবহঙ্গা সংকরেে সময় যর্রক ইউএনএইচবসআে সব সময় িেণার্থীরদে যকন্দ্রববন্দুরত যেরখই মানববক কার্থিম চাবলরয়রে –
তাোই তারদে বনজ সু েক্ষাে গুরুত্বি্ ণথ অ্ংি। সু েক্ষাে এই নতুন মানদন্ড িেণার্থীরদে ভ্ বমকা যজাোরলা কেরব। যকাবভর্-১৯
সংকরেে সময় আমারদে কার্থিমরক নতুনভারব সাজারতও সাহার্ূ করেবেল এই নু ূনতম মানদন্ড। কূারে প্ররবরিে সীবমত
সু রর্ারগে মরধূও িেণার্থী যেোরসবকরদে দৃ ঢ় মানবসকতা ও প্রতূরয়ে মাধূরমই আমারদে বিশু সু েক্ষা বনরয় কমথেত সংস্থাগুরলা
দ্ রে যর্রকও সাহার্ূ ও সু েক্ষা বদরত যিরেরে”।
বাংলারদরি ইউবনরসফ ও ইউএনএইচবসআে-এে মাধূরম েয়বে মানদন্ড অ্গ্রাবধকাে বভবিরত প্রচাে ও বাস্তবায়ন কো হরেঃ
তর্ূ বূবস্থািনা, যর্ৌন ও বলঙ্গবভবিক সবহংসতা, স্থানীয় সমাজ বভবিক কমথিন্থা, োস্থূ ও বিশু সু েক্ষা, মানবসক োস্থূ ও মরনাসামাবজক সমসূা, এবং বিশু সু েক্ষা কার্থিরম সামাবজক ও িবেরবিগত িন্থা অ্বলম্বন।
বাংলারদরি ইউবনরসফ-এে বেরপ্ররজরেবেভ েরমা যহাজুবম বরলন,য“আজ সাো ববরে প্রবত চাে জন বিশুে মারঝ একজন সংোত
বকংবা দু রর্থাগি্ ণথ যদরি বাস করে। প্রবতবদনই তাো িােীবেক ও মানবসক োস্থূঝুাঁবকে মারঝ র্ারক, আে এে ভয়ংকে ও
দীেথরময়াদী প্রভাব ির়ে তারদে জীবরন। বিশুরদে সবহংসতা, দু বথূবহাে, যিাষণ ও অ্বরহলা যর্রক েক্ষা কো শুধু ই যপ্রারেকিন
যসক্টরেে কাজ নয়। যর্রহতু বিশুো নানামুখী ঝুাঁবকরত র্ারক, তাই সকল যসক্টেরক এবগরয় আসরত হরব প্রতূাবিত, দ্রুত ও
সু িবেকবল্পত কার্থিম গর়ে তুলরত। এই নু ূনতম মানদন্ড যসই প্ররয়াজনীয় কমথিন্থারকই ধােণ করে”।
বিশু সু েক্ষাে চাবহদা ও কমথকান্ড ববষয়ক একবে সাবথজনীন উিলবি গর়ে যতালা একবে যর্ৌর্ দাবয়ত্ব। তাই ইউএনএইচবসআে
ও ইউবনরসফ বাংলারদি সেকারেে সারর্ হারত হাত যেরখ কাজ কেরে, যর্ন যকান বিশু বিেরন না ির়ে র্ারক।
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