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সপোরপো পৃথিবী জড়ুে লক্ষ লক্ষ থিশু প্রথিথিন সেলপোধুলপোয় অংিগ্রহন 
কড়র। থকছু থিশুর জন্ এটি পুড়রপোপুথরই অবসর কপোরপোড়নপো ও 
থবড়নপোিড়নর মপোধ্ম। অন্রপো হয়ড়িপো সেলপোধুলপোয় উন্নথি করপোর 
জন্ অংিগ্রহন কড়র। থকছু থকড়িপোর থকড়িপোরীড়ির জন্ সেলপোধুলপোই 
ভথবষ্ড়ির পছন্দনীয় সপিপো হড়ি পপোড়র, িপো হড়ি পপোড়র সমধপোবী 
সেড়লপোয়পোে, প্রথিক্ষক থকংবপো অন্পোন্ কম্টকি্ট পো থহড়সড়ব। 
অপ্রপোপ্তবয়স্কড়িরড়ক অসপোমপোথজক ও অপরপোধমলূক কপোর্টকলপোপ সিড়ক 
থবরি রপোেড়িও সেলপোধুলপোড়ক মপোধ্ম থহড়সড়ব ব্বহপোর করপো হয়। 

থিশুড়ির একটি থনরপোপি ও উপড়ভপোগ্ পথরড়বড়ি সেলপোধুলপো করপোর 
অথধকপোর রড়য়ড়ছ। জপোথিসংড়ের থিশুড়ির অথধকপোর থবষয়ক চুথতিড়ি 
িপোড়ির অথধকপোরগুড়লপো সথন্নড়বথিি করপো হড়য়ড়ছ। 

গি ১৫ বছর ধড়র সেলপোধুলপোয় সকল ধরড়নর সথহংস আচরড়ের 
থিকপোর বপো থভকটিমড়ির কিপোড়ক গুরত্ব সিয়পো ও সসসব েরনপোয় ব্বস্পো 
গ্রহন করপো শুরু হড়য়ড়ছ। এর আড়গ ধপোরনপো করপো হড়িপো সেলপোধুলপোর 
অঙ্গড়ন সবপোধহয় শুধু ভপোড়লপো মপোনষুড়ির থবচরে।  ৯০ িিড়কর সিষ 
ও থবংি িিপোব্ীর শুরুর থিড়ক থকছু সেলপোধুলপোর সংস্পো প্রপোপ্ত ও 
অপ্রপোপ্তবয়স্কড়ির সিড়ক প্রপোপ্ত অসিপোচরে থবষয়ক অথভড়রপোড়গর ব্পোপপোড়র 
একটি কপোঠপোড়মপো ও নীথিমপোলপো প্রেয়ন শুরু কড়রন। 

আমরপো এেন গড়বষেপো ও প্রমপোেপোথি সিড়ক এটি পথরষ্পোর জপোথন সর 
সেলপোধুলপো সবসময় থিশুড়ির অথধকপোড়রর প্রথি লক্ষ্ সরড়ে আড়য়পোথজি 
হয়নপো, থকংবপো মপোড়ে মপোড়ে থিশুড়ির প্রথি ক্ষথির েঁুথকড়ক পথরপূে্টভপোড়ব 
থবড়বচনপো করপো হয়নপো, রপোর ফড়ল একধরড়নর সপোংগঠথনক সংসৃ্কথি 
গড়ে উড়ঠ সরেপোড়ন ক্ষথি ও অপব্বহপোর থনড়য় আড়লপোচনপোর অনমুথি 
িপোড়কনপো। (Brackenridge, Kay & Rhind, 2012).
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থিশু ও অপ্রপোপ্তবয়স্কড়ির জন্ সেলপোধুলপোয় থবড়িষ থকছু েঁুথক 
রড়য়ড়ছ, রপোর মড়ধ্ রড়য়ড়ছ কমবয়স্ক সেড়লপোয়পোরড়ির প্রথি থবথভন্ন 
ধরড়নর অসদ্্বহপোড়রর েঁুথক বথৃধি পপোওয়পো। থবথভন্ন গঠনমলূক 
কম্টসূচীর অংি থহড়সড়ব আড়য়পোথজি সেলপোধুলপোগুড়লপোড়ি অি্ন্ত নপোজকু 
থিশুড়ির সুড়রপোগ সিয়পো হয় রপোরপো প্রপোি্থহক জীবড়ন সথহংসিপো ও 
অসদ্্বহপোড়রর সম্ুেীন হয় এবং িপোড়ির জন্ সেলপোধুলপো একটি 
থনরপোপি আশ্রয়স্ল হওয়পো উথচি। এই থিশুড়ির জন্ সেলপোধুলপোর 
ব্বস্পো সরন একটি থনরপোপি পথরড়বড়ি হয় িপো আমপোড়ির থনথচিি 
করড়ি হড়ব। 

লন্ডড়নর থবড়য়পোন্ড স্পোর্ট  সপোথমর ২০১২ এর জন্ একসপোড়ি কপোজ 
করপো কিগুড়লপো অংিীিপোরী সংস্পো স্্পোন্ডপোর্ট  বপো মপোন থনড়য় একটি 
েসেপো (রপোড়ক এেন সসইফগপোর্ট  বপো সুরক্ষপোব্বস্পো রপোকপো হয়) তিরী 
কড়র। আড়রপো ি ুবছর ধড়র এটিড়ক ব্পকভপোড়ব প্রপোিথমক ধপোড়পর 
অংি থহড়সড়ব বথধ্টি করপো হয়। থবড়য়পোন্ড স্পোর্ট  সপোথমর ২০১৪ সি 
এর চূেপোন্ত সংস্করেটি প্রকপোি করপো হয়। িপোরপো আন্তজ্ট পোথিকভপোড়ব 
সেলপোধুলপোয় থিশুড়ির থনরপত্পো ও সুরক্ষপো থনথচিি করপোর থভথত্ প্রস্র 
স্পোপন কড়র।
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— ক্পোব এবং থবথভন্ন কম্টকপোড়ন্ড অংিগ্রহনকপোড়ল সকল থিশুড়ক ক্ষথি সিড়ক থনরপোপি 
রপোেপোর ধপোপগুড়লপোড়ক সুরক্ষপোব্বস্পো বপো সসইফগপোথর্ট ং সবপোেপোয়। 

— থিশু সুরক্ষপোব্বস্পো হড়লপো থকছু কম্টসূচী রপো সকপোন শবদিষ থিশুর জন্ প্রড়য়পোজন 
রপোর ক্ষথির সম্ুেীন হওয়পোর েঁুথক রড়য়ড়ছ। 

— সকপোন থিশুড়ক সনয়পো বপো বপোি সিয়পোর মপোধ্ড়ম সকপোন থিশুর ক্ষথি হড়ল িপোড়ক 
অসদ্্বহপোর বলপো হয়। 

— সসই কপোজগুড়লপোর মপোধ্ড়ম থিশুর উপর সনথিবপোচক প্রভপোবড়ক ক্ষথি সবপোেপোড়নপো হয়। 

— সথহংসিপো বলড়ি সবপোেপোয় “সকল ধরড়নর িপোরীথরক বপো মপোনথসক সথহংসিপো, 
আেপোি ও অসদ্্বহপোর, অবড়হলপো বপো উড়পক্ষপো করপো, অসিপোচরে বপো সুড়রপোগ গ্রহন 
রপোর মড়ধ্ সরৌন থনর্টপোিনও অন্তভু্ট তি” (আটি্ট ড়কল ১৯ থিশুর অথধকপোর থবষয়ক 
জপোথিসংড়ের চুথতি)

সংঙ্া
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সকপোন সংস্পো থিশু ও অপ্রপোপ্তবয়স্কড়ির জন্ সেলপোধুলপোর আড়য়পোজন করড়ল িপোড়ির জন্ 
একটি নীথিমপোলপো প্রিপোন করপোই এই সুরক্ষপোব্বস্পোর লক্ষ্। এই সুরক্ষপোব্বস্পোড়ক একটি 
থনড়ি্ট থিকপো থহড়সড়ব গ্রহন করড়ি হড়ব, সরন িপো সকপোন সংস্পোড়ক থিশুড়ির সুরক্ষপো থনথচিি 
করপোর রপোত্পোয় সপোহপোর্ কড়র, থকন্তু এটিই সরন সিষ পিড়ক্ষপ নপো হয়।

আন্তজ্ট পোথিক সেপোষেপো, জপোথিসংড়ের থিশু অথধকপোড়র চুথতি, সংথলিষ্ট আইন, সরকপোরী 
থনড়ি্ট থিকপো, কপোর্টকর থিশু রক্ষপো/সুরক্ষপো নীথিমপোলপো ও প্রচথলি ভপোড়লপো রীথিগুড়লপো এড়ি 
প্রথিফথলি হড়য়ড়ছ। প্রপোিথমক গড়বষেপোকপোড়ল ব্রুড়নল থবশ্বথবি্পোলড়য় পথরচপোথলি থভন্ন থভন্ন 
সিি ও সংথলিষ্ট িড়লর উপর পথরচপোথলি গড়বষেপো সম্পড়ক্ট  িপোরপো অবগি হন।

এই সুরক্ষপোব্বস্পো এই সমড়য়র জন্ ভপোড়লপো রীথিনীথিগুড়লপোর প্রথিথনথধত্ব কড়র এবং 
থনথি্টষ্ট সময় অন্তর পর্টপোড়লপোচনপো কড়র থনথচিি করপো হয় িপো সুরক্ষপো চচ্ট পোর সপোড়ি িপোল 
থমথলড়য় রড়িষ্ট অগ্রসর হড়ছে থকনপো।

 আন্তর্াশিক সরুক্াব্যবস্া 
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8টি সরুক্াব্যবস্া
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8টি সরুক্া নীশি হদলা:

1  — নীশিমালা গঠন
2  —  সরুক্ারশনি খকান উদবেগ োকদল খস ব্যাপাদর 

ব্যবস্া খনয়ার পদ্ধশি
৩  — পরামি্ ও সহদ�াশগিা
4  — শিশুদের প্রশি ঝঁুশক লাঘব
৫  — আচরর নীশিমালা
6  — শনদয়াগ, প্রশিক্র ও মিামি আোনপ্রোন
7  — অংিীোরদের সাদে কার করা
8  — প�্দবক্র ও প�্াদলাচনা
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এই সরুক্াব্যবস্ার লক্্য হদলা: 

— থিশুরপো সরেপোড়ন বপো সর মপোত্পোড়িই অংিগ্রহন করুক নপো সকন িপোড়ির জন্ থনরপোপি 
সেলপোধুলপোর পথরড়বি তিরীড়ি সপোহপোর্ করপো। 

— সেলপোধুলপোর ব্বস্পোপক ও অনিুপোনকপোরীড়ির জন্ একটি মপোন থনধ্টপোরন কড়র সিয়পো সরন 
িপোরপো থসধিপোন্ত গ্রহন করড়ি পপোড়র। 

— ভপোড়লপো চচ্ট পোগুড়লপোর অনিুীলন ও থিশুড়ির জন্ ক্ষথিকর চচ্ট পোগুড়লপোড়ক বপোধপোগ্রস্ করপো। 

— সেলপোধুলপোয় অংিগ্রহনকপোরী সকল থিশুর সুরক্ষপোর ব্পোপপোড়র পথরষ্পোর ধপোরনপো প্রিপোন 
করপো। 
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সরুক্াব্যবস্া শনম্নশলশেি 
নীশিগুদলার উপর শনভ্র কদর

—   সকল থিশুর একটি থনরপোপি ও তবষম্হীন এবং সকল ধরড়নর অসদ্্বহপোর, 
সথহংসিপো, অবড়হলপো ও সিপোষে মতুি পথরড়বড়ি সেলপোধুলপোয় অংিগ্রহন কড়র সবড়ে 
উঠপোর অথধকপোর রড়য়ড়ছ।

—   থিশুড়ির অথধকপোর রড়য়ড়ছ সর িপোর কিপো সিপোনপো হড়ব ও মলূ্ সিয়পো হড়ব। িপোড়ির 
জপোনপো প্রড়য়পোজন সেলপোধুলপোয় অংিগ্রহনকপোড়ল সকপোন থবষড়য় িপোরপো উথদ্গ্ন হড়ল কপোর 
কপোড়ছ রপোওয়পো সরড়ি পপোড়র।

—   সংস্পো ও ব্থতিথবড়িষ, সসবপো প্রিপোনকপোরী এবং অনিুপোনকপোরীর এড়ির সকড়লর 
অপ্রপোপ্তবয়স্কড়ির সিেপোড়িপোনপো ও থনরপোপত্পোয় সহড়রপোথগিপো করপোর িপোথয়ত্ব রড়য়ড়ছ।

—   থিশু ও অপ্রপোপ্তবয়স্কড়ির জন্ সেলপোধুলপোর ব্বস্পো প্রিপোনকপোরী সংস্পোর িপোড়ির 
সিেপোড়িপোনপো করপোর িপোথয়ত্ব রড়য়ড়ছ। 

—   থকছু থবষয় আড়ছ রপো থিশুড়িরড়ক অসিপোচরড়ের থিকপোর কড়র এবং এগুড়লপোর 
ব্পোপপোড়র পিড়ক্ষপ গ্রহন প্রড়য়পোজন। 

—   সুরক্ষপো নীথি ও চচ্ট পোগুড়লপো গঠন করপোর ব্পোপপোড়র থিশুড়ির অংিগ্রহন করপোর 
অথধকপোর রড়য়ড়ছ।  

—   সংস্পোগুড়লপোড়ক সবসময় থিশুড়ির স্পোড়ি্ট কপোজ করড়ি হড়ব। 

—   প্রড়ি্ড়কর অথধকপোর রড়য়ড়ছ সর িপোড়ির সপোড়ি শ্রধিপো ও সম্পোনসূচক আচরে করপো 
হড়ব এবং থলঙ্গ, জপোথি, বয়স, সগপোত্, িক্ষিপো, সরৌনিপো, থবশ্বপোস ও রপোজননথিক 
মিবপোড়ির কপোরড়ে তবষম্মলূক আচরে করপো হড়বনপো। 

—  সুরক্ষপোনীথি তিরী, গঠন ও প্রড়য়পোড়গর জন্ পধিথি ও কপোর্টকলপোপগুড়লপো তবষম্হীন 
হড়ি হড়ব। 

িয়পো কড়র মড়ন রপোেড়বন, সুরক্ষপোব্বস্পো রথিও থিশুড়ির (১৮ বছড়রর নীড়চ বয়স) 
জন্ গঠন করপো হড়য়ড়ছ িপো অসহপোয় বপো িবু্টল প্রপোপ্তবয়স্কড়ির জন্ একটি অনসুরেীয় 
গুরত্বপূে্ট মড়রল হড়ি পপোড়র।
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খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

সরুক্া ব্যবস্ার প্রােশমক পব্

থবড়য়পোন্ড স্পোর্ট  সপোথমর ২০১২ এর সরৌি উড়ি্পোড়গ প্রথিথনথধত্বকপোরী সবি থকছু সংস্পো এই 
সুরক্ষপোব্বস্পোর প্রপোিথমক অনিুীলন করড়ি রপোজী হড়য়ড়ছ এবং আড়রপো থকছু সংস্পো থিশুড়ির 
জন্ সেলপোধুলপো থনরপোপি করড়ি িপোড়ির পিড়ক্ষপড়ক িথতিিপোলী করড়ি প্রথিজ্পোবধি হড়য়ড়ছ।  
এই প্রপোিথমক পব্ট জড়ুে, সুরক্ষপোব্বস্পোয় সনিৃত্বিপোনকপোরী সংস্পোগুড়লপো ভপোচু্ট য়পোল লপোথন্টং সসর 
(থভএলএস) এ অংিগ্রহন করড়ব।  থিশুড়ির সুরক্ষপোয় অথভজ্ প্রথিষ্পোিপো িড়লর একজন 
সিস্ থভএলএস পথরচপোলনপো করড়ব। সংস্পোগুড়লপোড়ক সকপোন লক্ষ্, স্পোন এবং আকপোড়রর 
উপর থনভ্ট র কড়র ৬-৮ সিড়স্র সছপোর িড়ল অন্তভু্ট তি করপো হড়ব। এই থভএলএস প্রথি ২ 
মপোড়স অনলপোইড়ন একথত্ি হড়ব ও সুরক্ষব্বস্পোর ব্পোপপোড়র কপোজ করপোর অথভজ্িপো এড়ক 
অপরড়ক জপোনপোড়ব।
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সরুক্া ব্যবস্ার প্রােশমক পব্

ব্রুড়নল ইউথনভপোথস্টটিড়ি এরকম ৩২টি সংস্পোর উপর জথেপ চপোলপোড়নপো হয়।  থবথভন্ন 
উৎস সিড়ক রপোরপো সংগ্রহ করপো হয়:

— প্রথিটি সংস্পোর সুরক্ষপোব্বহপোর প্রধপোড়নর সপোক্ষপোিকপোর গ্রহন
— থভএলএড়সর সনিৃস্পোনীয়ড়ির কপোছ সিড়ক থনথি্টষ্ট সময় অন্তর িি্ সংগ্রহ
— থফড়লড়রলথফয়পোয় অবথস্ি থবড়য়পোন্ড স্পোর্ট  ২০১৩ এর প্রপোিথমক সংস্পোগুড়লপো সিড়ক 

িি্ সংগ্রহ
— পথরবথি্ট ি সুরক্ষপোব্বস্পোর ব্পোপপোড়র অংিগ্রহনকপোরীড়ির উপর জথেপ চপোলনপো

এই রপোরপোর উপর থভথত্ কড়র, গড়বষকরপো প্রথিষ্পোিপো িলড়ক পরপোমি্ট সিন। 
সুরক্ষপোব্বস্পোর চূেপোন্ত পব্টটি িেন তিরী কড়র প্রকপোি করপো হয় থবড়য়পোন্ড স্পোর্ট  
২০১৪সি। এই সুরক্ষপোব্বস্পো সম্পড়ক্ট  আড়রপো িি্ থনড়চ সিয়পো হল। 
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Key steps on the  
safeguarding journey

 

ধাপ 01: 
�াত্ার প্রস্তুশি 
থিশুড়ির সুরক্ষপোব্বস্পোর 
প্রড়য়পোজনীয়িপোর ব্পোপপোড়র 
সড়চিনিপো সৃথষ্ট 

ধাপ 02: 
বাস্তবায়দনর রন্য 
প্রস্তুশি
আপনপোর বি্ট মপোন 
অবস্পোড়নর ব্পোপপোড়র 
ভপোবপো এবং পরবিতী 
পিড়ক্ষপগুড়লপোর গুরুত্ব 
অনসুপোড়র ক্রম ঠিক করপো 

সরুক্াব্যবস্ার প্রধান ধাপগুদলা

এই থনম্নথলথেি ধপোপগুড়লপো সুরক্ষপোব্বস্পো প্রেয়ড়নর থিড়ক রপোত্পোয় 
প্রথি পিড়ক্ষড়প পিথনড়ি্টি সিড়ব। এগুড়লপো একটি সংস্পোড়ক িপোড়ির 
বি্ট মপোন ব্বস্পোর ব্পোপপোড়র থচন্তপো করপো এবং থিশুড়ির থনরপত্পো 
থনথচিি করপোর ব্পোপপোড়র সপোহপোর্ করড়ব। 

এই গাইদে ৫টি ধাপ রদয়দে

খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া
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ধাপ 0৫: 
আপনার সরুক্াব্যবস্াদক অন্তভ্ুক্ত করা।

ধাপ 04:  
আপনার সরুক্াব্যবস্ার বাস্তবায়ন।

ধাপ 0৩:  
আপনার সরুক্াব্যবস্ার উন্নয়ন। 
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খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

শক — থিশু ও ১৮ বছড়রর থনড়চর অপ্রপোপ্তবয়স্কড়ির জন্ 
সেলপোধুলপোর ব্বস্পো প্রিপোরকপোরী বপো িপোর জন্ িপোথয়ত্বপ্রপোপ্ত সরড়কপোন 
সংস্পোর সুরক্ষপোব্বস্পো িপোকড়ি হড়ব। এটি সসই ভপোড়ষ্র উড়দেি্ হড়লপো 
সর এটি সেলপোধুলপোয় অংিগ্রহনকপোরী থিশুড়ির থনরপত্পো প্রিপোড়নর 
ব্পোপপোড়র িঢ়ৃিপো প্রিি্টন ও কপোঠপোড়মপো প্রকপোি রপোর মড়ধ্ ধপোপগুড়লপো 
গঠিি হড়য়ড়ছ।

খকন — থিশু-থকড়িপোরড়ির রক্ষপোব্বস্পো সংথলিষ্ট রপো রপো করেীয় 
একটি সুরক্ষপো নীথি িপো পথরষ্পোর কড়র। এটি থিশুড়ির জন্ থনরপোপি 
ও ইথিবপোচক পথরড়বি তিরীড়ি সপোহপোর্ কড়র এবং সকপোন সংস্পো এর 
সিিপোড়িপোনপো করপোর িপোথয়ত্বড়ক গুরড়ত্বর সপোড়ি থনড়ছে িপো প্রকপোি কড়র। 
এটি সসই থবষয়গুড়লপোড়কও িুড়ল ধড়র রপো থিশুড়ির নপোজকু অবস্পোর 
থিড়ক সঠড়ল সিয়। 

সরুক্াব্যবস্া 1:
আপনার পশলশস শনধ্ারর
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— আপনপোর সুরক্ষপোব্বস্পো রড়য়ড়ছ রপো পথরষ্পোরভপোড়ব থলথেি এবং রপো 
সহজভপোড়ব সবপোেপো রপোয়। 

— সকল ধরড়নর ক্ষথির সংঙ্গপো সম্পড়ক্ট  আপনপোর ধপোরনপো নীথিমপোলপোটি বে্টনপো 
কড়র। 

— আপনপোর কপোড়জর সক্ষড়ত্ থিশুড়ির থনরপত্পো থনথচিি করপোর ব্পোপপোড়র 
আপনপোর িঢ়ৃিপো নীথিমপোলপো প্রকপোি কড়র। 

— নীথিমপোলপোয় সকল থিশুর সমপোন অথধকপোর থনথচিি কড়র। 

— এই নীথিমপোলপো আপনপোর সংস্পোর সড়ব্টপোচ্চ কম্টকি্ট পোড়ির দ্পোরপো অনড়ুমপোথিি।

— সংস্পোর সড়ব্টপোচ্চ পর্টপোড়য়র কম্টকি্ট পোড়ির নীথিমপোলপো বপোস্তবপোয়ড়নর িপোথয়ত্ব 
রড়য়ড়ছ। 

— সকল কমতী, সিেপোড়িপোনপোকপোরী বপো অন্পোন্ প্রথিথনথধত্বকপোরীগে নীথিমপোলপোয় 
স্পোক্ষর কড়রড়ছ। 

— নীথিমপোলপোর প্রপোিথমক গঠন ও অব্হি পর্টপোড়লপোচনপোর থবষড়য় আপনপোর 
সংস্পো থিশু, অথভভপোবক/সিেপোড়িপোনপোকপোরী এবং কম্টকি্ট পোড়ির সপোড়ি 
আড়লপোচনপো কড়রড়ছ। 

সফলিার শনর্ায়ক
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খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

শক — এই পধিথি সংস্পোর নীথিমপোলপো প্রেয়ড়ন কপোর্টকর পিড়ক্ষপগুড়লপো 
বে্টনপো কড়র এবং থবথভন্ন পথরথস্থিড়ি থক থক করড়ি হড়ব িপোর 
ধপোড়প ধপোড়প পথরষ্পোর থনড়ি্ট থিকপো প্রিপোন কড়র। এেপোড়ন ভূথমকপো ও 
িপোথয়ত্ব বে্টনপো করপো হয় এবং কপোর সপোড়ি সরপোগপোড়রপোগ করপো হড়ব িপো 
থনধ্টপোরে করপো হয়। কপোর্টকর পধিথির প্রড়য়পোজন রড়য়ড়ছ রপো সরড়কপোন 
অথভড়রপোগ বপো উড়দ্ড়গর ব্পোপপোড়র থক করপো হড়ব এবং সথহংসিপোর 
থিকপোর কপোউড়ক থকভপোড়ব সহড়রপোথগিপো করপো হড়ব সস ব্পোপপোড়র সপোহপোর্ 
করড়ব। আপনপোড়ক ইথিমড়ধ্ই বি্ট মপোন এমন একটি ব্বস্পোড়ক 
বথধ্টি করড়ি হড়ব এবং সংথলিষ্ট জপোিীয় ব্বস্পো ও আইড়ন আপনপোর 
ভুথমকপো বেুড়ি হড়ব।

খকন — সুরক্ষপোব্বস্পো কপোর্টকর করড়ি হড়ল,  পধিথি থিশুড়ির 
জন্ থবশ্বপোসড়রপোগ্ হড়ি হড়ব। পধিথি থিশুড়ির থনরপত্পো বপো সুস্িপোর 
ব্পোপপোড়র সকপোন উড়দ্গ প্রকপোি সপড়ল দ্রুি পিড়ক্ষপ গ্রহন থনথচিি 
কড়র। এগুড়লপো আইন ও থনড়ি্ট থিকপো সমড়ন চড়ল সহড়রপোথগিপো কড়র। 
থিশুড়ির উপর সকপোন সথহংসিপো অি্ন্ত সবিনপোিপোয়ক ও এগুড়লপো 
থনড়য় কপোজ করপো েুব কঠিন। সংস্পোগুড়লপোড়ক থনথচিি করড়ি হড়ব 
পরপোমি্ট ও সহড়রপোথগিপোর ব্বস্পো রড়য়ড়ছ এবং সকড়ল থিশুড়ির 
সুরক্ষপোর ব্পোপপোড়র িপোড়ির িপোথয়ত্ব পপোলন করড়ছ। 

সরুক্াব্যবস্া 2:
সরুক্া শবষয়ক উদবেদগর ব্যাপাদর পেদক্প খনয়ার 
ব্যবস্া গঠন 
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— থিশুর থনরপত্পো ও সুস্িপোর ব্পোপপোড়র সকপোন উড়দ্গ িপোকড়ল থকভপোড়ব পিড়ক্ষপ 
থনড়ি হড়ব িপোর পথরষ্পোর থনড়ি্ট থিকপো সংস্পোর থভিড়র ও বপোইড়র রড়য়ড়ছ। 

— আপনপোর সংস্পোয় থিশু, সসছেপোড়সবী এবং কম্টকি্ট পোড়ির সকপোন েরনপো বপো 
অথভড়রপোগ চলপোকপোলীন সমড়য় বপো িপোর পর সহড়রপোথগিপো করপোর ব্বস্পো আড়ছ। 

— সুরক্ষপোব্বস্পোয় সনিৃত্ব সিয়পোর জন্ আপনপোর সংস্পোয় একজন থবড়িষ কম্টকি্ট পো 
আড়ছ। 

— আপনপোর সংস্পোর থিশুথকড়িপোরড়িরড়ক িপোড়ির অথধকপোড়রর ব্পোপপোড়র এবং িপোরপো 
উথদ্গ্ন হড়ল কপোর কপোড়ছ রপোড়ব সস ব্পোপপোড়র িি্ সিয়পো আড়ছ, সরন িপোরপো 
থনড়জড়ির সবল মড়ন কড়র। 

— আপনপোর সংস্পো থিশু ও িপোড়ির অথভভপোবক/সিেপোড়িপোনপোকপোরীড়ির জন্ িি্ড়ক 
সুলভ কড়রড়ছ সরেপোড়ন একটি েরনপো প্রকপোড়ির পর থক হড়ব এটি এমন ভপোষপোয় 
বে্টনপো করপো আড়ছ সরন িপো সকড়লর জন্ সবপোধগম্ হয়। 

— আপনপোর সংস্পো অথভড়রপোড়গর ব্পোপপোড়র ন্পোয় ও স্ছে প্রথক্রয়পোয় ব্বস্পো গ্রহন 
কড়র, রপোড়ি একটি আপীড়লর সুড়রপোগও িপোড়ক। 

— সকল েরনপো, অথভড়রপোগ থলথপবধি, পর্টড়বক্ষে ও সংরক্ষে করপো হয়। 

— আপনপোর সংস্পো প্রপোিথমক গঠড়নর উড়দ্ড়গর ব্পোপপোড়র পিড়ক্ষপ সনয়পোর অব্পোহি 
পর্টপোড়লপোচনপোর অংি থহড়সড়ব থিশু, অথভভপোবক/সিেপোড়িপোনপোকপোরী এবং 
কম্টকি্ট পোড়ির সপোড়ি আড়লপোচনপো কড়রড়ছ। 

সফলিার শনর্ায়ক
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খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

শক — থিশুড়ির সুরক্ষপোর জন্ িপোথয়ত্বপ্রপোপ্তড়ির জন্ িি্ ও 
সহড়রপোথগিপো সরবরপোহ করপোর ব্বস্পো। থিশু থকড়িপোরড়ির সকপোিপোয় 
সপোহপোর্ ও সহড়রপোথগিপো পপোওয়পো রপোড়ব সস ব্পোপপোড়র পরপোমি্ট সিয়পো 
হয়।

খকন — থিশুড়ির সুরক্ষপোর জন্ রপোরপো ভূথমকপো পপোলন করড়ব িপোড়ির 
জন্ পরপোমি্ট ও সহড়রপোথগিপো থনথচিি করপো আপনপোর িপোথয়ত্ব সরন 
িপোরপো জপোড়ন সপোহপোড়র্র জন্ সকপোিপোয় সরড়ি হড়ব। 

সরুক্াব্যবস্া ৩:
পরামি্ ও সহদ�াশগিা 
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— সংথলিষ্ট জপোিীয় এবং/অিবপো স্পোনীয় থিশু রক্ষপো এড়জথসি, এনথজও এবং 
কথমউথনটি গ্রুড়পর সপোড়ি সরপোগপোড়রপোগ রপোেপো হয় সরন িপোরপো থিশু সুরক্ষপোর 
ব্পোপপোড়র সহড়রপোথগিপো করড়ি পপোড়র। 

— থিশুড়ির রপোরপো থনরপোপি রপোেপোর থবড়িষ িপোথয়ত্ব পপোলন কড়রন িপোরপো সরন 
অথভজ্ড়ির পরপোমি্ট, সহড়রপোথগিপো ও িি্ সপড়ি পপোড়রন আপনপোর সংস্পো িপো 
থনথচিি কড়র। 

— থিশুরপো থনড়জড়ির ও অন্ড়ির সরন থনরপোপি রপোেড়ি পপোড়র সসজন্ িপোড়ির 
পরপোমি্ট ও সহড়রপোথগিপো প্রিপোন করপো হয়।

— আপনপোর ব্বস্পো জপোড়ন সর সরসকল থিশুর আড়ছ বপোেথি অসহপোয়ত্ব 
(সরমন প্রথিবন্পোত্ব) িপোরপো সপোহপোর্ চপোওয়পোর সময় অথিথরতি বপোধপোর 
মুড়েপোমুথে হড়ি পপোড়র। 

— থিশু সুরক্ষপোর ব্পোপপোড়র বথধ্টি কথমউথনটির অথভভপোবক/সিেপোড়িপোনপোকপোরীড়ির  
িি্, পরপোমি্ট ও সহড়রপোথগিপো সিয়পো হয়। 

সফলিার শনর্ায়ক

 2৩



খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

শক — থিশুড়ির প্রথি েঁুথক পর্টপোড়লপোচনপো ও লপোেব করপোর পথরমপোপ। 

খকন — থকছু মপোনষু রপোরপো সেলপোধুলপোয় সবিনভুতি বপো সস্ছেপোড়সবক 
থহড়সড়ব কপোজ কড়র বপো কপোজ সেপোড়ঁজ িপোরপো থিশুড়ির জন্ েঁুথকপূে্ট। 
থিশুরপো েঁুথকর মড়ধ্ পড়ে রথি িপোড়ির অনপুরুতি পথরড়বড়ি পপোঠপোড়নপো 
হয় থকংবপো অনপুরুতি কপোর্টকলপোড়প অংি থনড়ি বলপো হয়, সরেপোড়ন 
বয়ড়সর উপর থভথত্ কড়র অনপুরুতি কপোজ, অথিথরতি প্রথিক্ষে এবং 
অবপোস্তব আিপো িপোড়ির উপর চপোথপড়য় সিয়পোও অন্তভু্ট তি। এই েঁুথক 
লপোেব করপো সুরক্ষপো ব্বস্পো বপোস্তবপোয়ড়নর মপোধ্ড়ম সম্ভব। 

সরুক্াব্যবস্া 4:
শিশুদের প্রশি ঝঁুশক লাঘব
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—  কপোর্টক্রম, রপোনবপোহন ও বপোসস্পোন ও স্পোড়নর ব্পোপপোড়র েঁুথক রপোচপোই করপোর 
প্রথত্য়পো রড়য়ড়ছ এবং িপো প্রড়য়পোগ করপো হড়ছে। 

—  েঁুথক রপোচপোইএর মপোধ্ড়ম থচথনিি েঁুথক লপোেব করপোর জন্ পিড়ক্ষপ গ্রহন 
করপো হয়। 

—  সকপোন েঁুথক মপোরপোত্মক পথরগথেি হড়ল সসই কপোর্টক্রম আর সপোমড়ন এড়গপোয় 
নপো। 

—  জপোথি, থলঙ্গ, বয়স, ধম্ট, প্রথিবন্পোত্ব, সরৌনিপো, সপোমপোথজক মর্টপোিপো ও 
সংসৃ্কথির কপোরড়ে সকপোন থিশু অথিথরতি েঁুথকর সমু্েীন হড়ল সসরপো 
থচথনিি করপোর জন্ কম্টচপোরী ও সস্ছেপোড়সবকড়ির জন্ প্রথিক্ষড়ের ব্বস্পো 
আড়ছ। 

সফলিার শনর্ায়ক

 2৫



খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

শক — গৃহীি মপোনসম্পন্ন আচরে থক হড়ি পপোড়র আচরে 
থবথধমপোলপো িপো বে্টনপো কড়র এবং বি্ট মপোড়নর ভপোড়লপো চচ্ট পোগুড়লপোর 
প্রচপোর েরপোয়। 

খকন — থিশুড়ির সেলপোধুলপো একটি থনরপোপি, ইথিবপোচক ও 
উৎসপোহব্ঞ্জক পথরড়বড়ি হওয়পো উথচি। আচরড়ের মপোনিন্ড 
সবপোর জন্ গৃহীি আচরড়ের একটি সীমপো থনধ্টপোরে কড়র।

সরুক্াব্যবস্া ৫:
আচরর শবশধমালা  
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—  আপনপোর সংস্পোর আচরড়ের জন্ থলথেি থনড়ি্ট থিকপো (আচরে থবথধমপোলপো) আড়ছ রপো 
মপোনড়ুষর সপোড়ি শ্রধিপো, সম্পোন, সংড়বিনিীলিপো ও সিিপো সহকপোড়র ব্বহপোর করপোর 
ব্পোপপোড়র বড়ল। 

—  আপনপোর সংস্পোর বপোসপো সিড়ক িড়ুর সরসকল কপোর্টক্রম আড়য়পোজন করপো হয় সসগুড়লপো সহ, 
বপোচ্চপোড়ির অড়ন্র িত্তপোবধপোয়ড়ন প্রিপোন করপো এবং রপোথত্কপোলীন বপোড়সর ব্পোপপোড়র থকছু 
থনড়ি্টিনপো ও মপোনিন্ড আড়ছ। 

—  রথি সংস্পো থিশুড়ির অড়ন্র িত্তপোবধপোয়ড়ন সিয়, িপোহড়ল সসড়ক্ষড়ত্ থিশুড়ির সপোড়ি 
থনয়থমি তবঠড়ক িপোড়ির অথভজ্িপো সম্পড়ক্ট  থজড়জ্স করপো হয়। 

—  আপনপোর সংস্পোর প্রথিবন্ী থিশুড়ির সপোড়ি কপোজ করপোর ব্পোপপোড়র থনড়ি্টিনপো আড়ছ। 

—  আপনপোর সংস্পোর িি্ প্ররুথতি ও সপোমপোথজক মপোধ্ম উপরুতি ব্বহপোড়রর ব্পোপপোড়র 
থনড়ি্টিনপো আড়ছ সরন থনথচিি করপো রপোয় সর থিশুড়ির ক্ষথির মড়ুে সঠড়ল নপো সিয়পো হয় 
বপো িপোড়ির সিড়ক সুড়রপোগ গ্রহড়নর সুথবধপো নপো কড়র সিয়পো হয়। 

—  আপনপোর সংস্পোর আচপোর আচরে থনয়ন্ত্রড়ে রপোেপোর জন্ ইথিবপোচক পধিথি গ্রহন কড়র 
রপোড়ি িপোরীথরক বপো সকপোন ধরড়নর অপমপোনসূচক বপো লজ্পোিপোয়ক িপোথস্ত অন্তভু্ট তি নয় 
এবং সসগুড়লপো বয়স ও থলঙ্গ থবড়বচনপোয় সিয়পো হড়ব। 

—  আপনপোর সংস্পোর অন্ড়ির থবড়িষ কড়র অন্ থিশুড়ির প্রথি থিশুড়ির আকপোথখিি ও 
গ্রহনড়রপোগ্ আচরড়ের থবথধমপোলপো রড়য়ড়ছ (সরমন, একটি থিক্ষপো চুথতি)

—  আচরে থবথধমপোলপো নপো সমড়ন চলপোর পথরষ্পোর ফলপোফল রড়য়ড়ছ রপোর সপোড়ি সংস্পোর িপোথস্ত 
প্রথক্রয়পোর সম্পক্ট  রড়য়ড়ছ। 

—  এই থবথধমপোলপো সরন সমড়ন চলপো হয় িপো থনথচিি করপো সংস্পোর সড়ব্টপোচ্চ পর্টপোড়য়র 
কম্টকি্ট পোড়ির িপোথয়ত্ব। 

—  আপনপোর সংস্পোর আচরে থবথধমপোলপো গঠন ও/অিবপো অব্পোহি পর্টপোড়লপোচনপোর ব্পোপপোড়র 
সংস্পো থিশু, অথভভপোবক/সিেপোড়িপোনপোকপোরীড়ির সপোড়ি আড়লপোচনপো কড়রড়ছ। 

সফলিার শনর্ায়ক
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খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

শক — উপরুতি কম্টচপোরী থনড়য়পোগ, প্রড়য়পোজনীয় িক্ষিপো তিরী ও িপো 
বজপোয় রপোেপোর জন্ সুড়রপোগ সৃথষ্ট ও সুরক্ষপোর ব্পোপপোড়র িপোড়ির সপোড়ি 
আড়লপোচনপো করপো।

খকন — থিশুড়ির সপোড়ি রপোড়িরই থমিড়ি হয় িপোড়িরই  সুরক্ষপোর 
ব্পোপপোড়র ভূথমকপো রড়য়ড়ছ। িপোরপো রথি প্রধপোন িক্ষিপোগুড়লপোর ব্পোপপোড়র 
সড়চিন হন ও সস সম্পড়ক্ট  িপোড়ির প্রড়য়পোজনীয় ধপোরনপো িপোড়ক এবং 
সসগুড়লপো বথৃধি করড়ি, চচ্ট পো ও প্রড়য়পোগ করড়ি পপোড়রন িপোহড়ল িপোরপো 
সুরক্ষপোর ব্পোপপোড়র িপোড়ির ভূথমকপো আস্পোর সপোড়ি ও কপোর্টকরভপোড়ব 
পপোলন করড়ি পপোরড়বন। সর সংস্পোগুড়লপো থিশুড়ির সেলপোধুলপোর সসবপো 
প্রিপোন কড়র, িপোড়ির কম্টচপোরী ও সস্ছেপোড়সবকড়ির জন্ প্রথিক্ষে ও 
উন্নথির সুড়রপোগ কড়র সিয়পো িপোড়ির িপোথয়ত্ব। 

সরুক্াব্যবস্া 6: 
শনদয়াগ, প্রশিক্র ও ভাব আোনপ্রোন
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—  চপোকথরর বে্টনপোয় মপোনড়ুষর সপোড়ি শ্রধিপো ও সম্পোনসূচক, সংড়বিনিীলিপো ও 
সিিপো সহকপোড়র কিপো বলপোর বে্টনপো িপোড়ক। 

—  থনড়য়পোগ প্রথক্রয়পোয় একটি ইন্পোরথভউ, চপোথরথত্ক/থনড়য়পোগকি্ট পোর সরফপোড়রসি 
এবং স্পোনীয় আইন সংথলিষ্ট অিীি েুড়ঁজ সিেপো অন্তভু্ট তি িপোড়ক। 

—  সকল কম্টচপোরী, সস্ছেপোড়সবক এবং অন্পোন্ সংথলিষ্ট ব্থতিবগ্ট উড়দ্গ সিেপো 
থিড়ল থক পিড়ক্ষপ থনড়ি হড়ব িপো সহ সুরক্ষপো ও থিশু থনরপত্পোর থবষড়য় 
প্রথিক্ষে লপোভ কড়র। 

—  প্রথিক্ষড়ের ব্বস্পো করপোর থবষয়টি সংস্পোর উচ্চপর্টপোড়য়র কম্টকি্ট পোড়ির 
দ্পোরপো পর্টড়বক্ষে করপো হয়। 

—  সকল কম্টচপোরী, সস্ছেপোড়সবক এবং সুরক্ষপোর ব্পোপপোড়র থবড়িষ িপোথয়ত্বপ্রপোপ্ত 
ব্থতিবড়গ্টর জন্ থনয়থমি অথিথরতি প্রথিক্ষে ও অথভজ্ সহড়রপোথগিপোর 
ব্বস্পো িপোড়ক। 

—  আপনপোর সংস্পো থিশু, অথভভপোবক/সিেপোড়িপোনপোকপোরী এবং কম্টচপোরীড়ির 
সপোড়ি সংস্পোর থনড়য়পোগ, প্রথিক্ষে ও উন্নথির প্রপোিথমক গঠন পর্টপোড়য় এবং 
অব্পোহি পর্টপোড়লপোচনপোর ব্পোপপোড়র আড়লপোচনপো কড়র। 

সফলিার শনর্ায়ক
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খেলাধলুায় শিশুদের আন্তর্াশিক 
সরুক্াব্যবস্া

শক — অংিীিপোর সংস্পোগুড়লপো থিশু সুরক্ষপোর ব্পোপপোড়র সর 
পিড়ক্ষপগুড়লপো গ্রহন ও প্রড়য়পোগ কড়রড়ছ সসগুড়লপোড়ক প্রভপোথবি ও প্রচপোর 
করপোর জন্ সর কপোর্টক্রম সনয়পো হয়।

খকন — থকছু সংস্পোর থিশু থকড়িপোরড়ির ব্পোপপোড়র সকৌিলগি ও 
িপো সপৌড়ছ সিয়পোর িপোথয়ত্ব রড়য়ড়ছ। রেন সংস্পোর অংিীিপোর, সিস্, 
অনিুপোন বপো কথমিনিপোিপোড়ির সপোড়ি সম্পক্ট  ইি্পোথি থবি্মপোন 
িপোড়ক, িেন সংস্পোগুড়লপোড়ক এর প্রভপোব সুরক্ষপোব্বস্পো প্রেয়ড়নর 
প্রচপোরকপোড়র্টর জন্ কপোড়জ লপোগপোয়। রড়িষ্ট সুরক্ষপোব্বস্পো তিরীড়ি 
সংস্পো সহড়রপোথগিপো ও থবথভন্ন উপপোিপোন সরবরপোহ কড়র। সেলপোধুলপোয় 
থিশুড়ির আন্তজ্ট পোথিক সুরক্ষপোব্বস্পোড়ক গ্রহন করপোর ব্পোপপোরটি সংস্পো 
কপোর্টকরভপোড়ব প্রচপোর কড়র িপোড়ক।

সরুক্াব্যবস্া 7:
অংিীোরদের সাদে কার করা 
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—  আপনপোর সংস্পো অংিীিপোর/সিস্ড়ির মড়ধ্ সুরক্ষপোব্বস্পোড়ক থেড়র অথভজ্িপো 
আিপোনপ্রিপোন হয় িপো থনথচিি করড়ি কপোজ কড়রড়ছ। 

—  আপনপোর সংস্পো অংিীিপোর/সিস্ড়ির সপোড়ি এই মড়ম্ট একমি হড়য়ড়ছ থকভপোড়ব 
থিশুড়ির জন্ সেলপোধুলপো থনরপোপি করপো থবষয়ক থিক্ষপো আিপোনপ্রিপোন করপো রপোয়।

—  থিশুড়ির সপোড়ি কপোজ করপোর সক্ষড়ত্ বি্ট মপোন ভপোড়লপো চচ্ট পোগুড়লপোর থনড়ি্টিনপো আপনপোর 
সংস্পো থলথেিরূড়প সরবরপোহ কড়রড়ছ (সরমন সেলপোধুলপোয় থিশুড়ির আন্তজ্ট পোথিক 
সুরক্ষপোব্বস্পো সিয়পোর করপো)

—  আপনপোর সংস্পোর সুরক্ষপোব্বস্পোনীথি সরড়কপোন অংিীিপোর/সিড়স্র সপোড়ি গুরত্বপূে্ট 
চুথতির সপোড়ি সপোমঞ্জস্িপো রপোড়ে। 

—  আপনপোর সংস্পো আপনপোর কথমউথনটি, অংিীিপোর ও সিস্ড়ির কপোড়ছ আপনপোর 
নীথি বপো পথলথসর িি্ প্রচপোর কড়র। 

—  আপনপোর সংস্পো আপনপোর কথমউথনটিড়ক থিশুর সুরক্ষপোব্বস্পোর গুরত্ব সম্পড়ক্ট  
সড়চিন কড়র। 

সফলিার শনর্ায়ক
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শক — সংথলিষ্ট সকল িলসহ সম্থি ও কপোর্টকপোথরিপোর ব্পোপপোড়র 
অব্পোহি পর্টড়বক্ষে।

খকন — সংস্পোড়ক জপোনড়ি হড়ব সুরক্ষপোব্বস্পো কপোর্টকর থকনপো 
এবং সকপোন উন্নথি বপো পথরবি্ট ন প্রড়য়পোজন রড়য়ড়ছ থকনপো থকংবপো 
েঁুথকর সকপোন ইথঙ্গিড়ক থচনড়ি হড়ব। 

সরুক্াব্যবস্া 8:
প�্দবক্র এবং প�্াদলাচনা 
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—  আপনপোর সংস্পোর থনম্নথলথেি থবষয়গুড়লপোর কপোর্টকপোথরিপো পর্টপোড়লপোচনপো করপোর 
জন্ থকছু ব্বস্পো রড়য়ড়ছ

 •  নীথিমপোলপো
 •   সুরক্ষপো সংথলিষ্ট সকপোন উড়দ্গ িপোকড়ল িপোর ব্পোপপোড়র পিড়ক্ষপ সনয়পোর 

ব্বস্পো
 •  পরপোমি্ট ও সহড়রপোথগিপো
 •  থিশুড়ির প্রথি েঁুথক লপোেড়বর ব্বস্পো
 •  আচরে থবথধমপোলপো
 •  থনড়য়পোগ, প্রথিক্ষে ও ভপোব আিপোনপ্রিপোন
 •  অংিীিপোরড়ির সপোড়ি থিশু সুরক্ষপো থনড়য় কপোজ করপো

—  সংস্পোর উচ্চ পর্টপোড়য়র কম্টকি্ট পোগড়ের িপোথয়ত্ব হড়ছে পর্টড়বক্ষে ও রপোচপোই 
ব্বস্পো প্রড়য়পোড়গর িত্তপোবধপোয়ন করপো। 

—  প্রপোিথমক গঠন এবং/অিবপো অব্পোহি পর্টড়বক্ষে ও রপোচপোই ব্বস্পোর 
পর্টপোড়লপোচনপোর প্রপোিথমক গঠড়নর অংি থহড়সড়ব আপনপোর সংস্পো থিশু, 
অথভভপোবক/সিেপোড়িপোনপোকপোরী ও কম্টচপোরীড়ির সপোড়ি আড়লপোচনপো কড়রড়ছ। 

সফলিার শনর্ায়ক
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এবলচপোইল্ডআথরিকপো
এথসইআর ব্পোথজল
অ্পোকুয়পোথরয়পোস স্পোর্ট
অড়্রেথলয়পোন স্পোর্ট স কথমি
সলেইজ স্পোর্ট স আড়মথরকপো
থব্টিি কপোউথসিল
ব্পোউন ইউথনভপোথস্টটি
ব্রুড়নই কমনওড়য়লি সগমস এড়সপোথসড়য়ন
চপোইল্ডফপোন্ড অড়্রেথলয়পো
চপোইল্ডফপোন্ড লপোওস
চপোইল্ড সহল্পলপোইন ইন্পোরন্পোিনপোল
সকপোড়চস এক্রস কথন্ড়নন্স
কমনওড়য়লি সগমস সফরপোড়রিন
কমনওড়য়লি সগমস স্করল্পোন্ড থলথমড়রর
সপোইপ্রপোস কমনওড়য়লি সগমস কপোউথসিল
সরফথকরস ইন্পোরন্পোিনপোল
এরুড়্পোর্ট  ফপোউড়ন্ডিন জপোথবিয়পো
ইন্পোরন্পোিনপোল সনরবল সফরপোড়রিন
ইথসকপোড়লপো
লপোও রপোগবী সফরপোড়রিন
লন সরথনস এড়সপোথসড়য়িন
ম্পোথজক বপোস
মপোলরপো কমনওড়য়লি সগমস এড়সপোথসড়য়িন
ম্পোনড়চস্পোর থসটি এফথস
ম্পোনড়চস্পোর ইউনপোইড়রর এফথস
মথরিপোস কমনওড়য়লি সগমস এড়সপোথসড়য়িন
মমসটিমইনথস্উর স্পোর্ট টিমস
মথুভং িপো সগপোল সপপোস্
ন্পোিনপোল ইউি স্পোর্ট  ইনথস্উর থসংগপোপুর

নরওড়য়থজয়পোন অথলথম্পক এন্ড 
প্পোরপোঅথলথম্পক কথমটি এন্ড কনড়ফরপোড়রিন 
অফ স্পোর্ট স
ন্পোিনপোল অগ্টপোনপোইড়জিন ফর উইড়মন 
ইন স্পোর্ট , থফথজক্পোল অ্পোথটিথভটি এন্ড 
থরথক্রড়য়িন
প্পোনপোথলন ইন্পোরন্পোিনপোল
প্পোনথলন সরকপোবপো ক্পোব
সলে এন্ড সরেইন
রপোইর রু সলে িপোইল্পোন্ড
সপোথিথল ওভপোল স্পোর্ট স অ্পোকপোড়রথম
স্কটিি ফুরবল অ্পোড়সপোথসড়য়িন
থসড়সলপোস কমনওড়য়লি সগমস 
অ্পোড়সপোথসড়য়িন
থস্কলড়িয়পোর ইন্পোরন্পোিনপোল
স্পোর্ট ড়িয়পোর৪সসপোিপোলপোইড়জিন
স্পোম সকপোর
স্িপোল অথলথম্পকস
থ্থরর অফ সকপোর
সকপোর উইি বর্ট পোরস
স্পোর্ট অ্পোড়কপোর্ট
স্পোর্ট  হ্পোম্পিপোয়পোর এন্ড আইওরথলেউ
র্পোকল আথরিকপো
ইউড়ক স্পোর্ট
ইউএনওএসথরথপ
উথরস স্পোর্ট স এন্ড কপোলচপোর ফর িপো লেপোইন্ড
ইউএসএ সুইথমং
ইউএস অথলথম্পক কথমটি
ওয়পোল্ড্ট  সসইথলং

অগ্রগামী সংস্াসমূহ
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ফড়রপোগ্রপোফপোর:  
ফুং সকপোয়পোং থবন
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থিশুড়ির থনরপোপি রপোেপো
আন্তজ্ট পোথিক অনড়ুপ্ররেপো
সেলপোধুলপোয় থিশুড়ির থনরপত্পো 
থবড়য়পোন্ড স্পোর্ট
সুইস অ্পোকপোড়রথম ফর সরড়ভলপড়মন্
ইউথনড়সফ ইউড়ক 
কমনওড়য়লি সসড়ক্ররপোথরড়য়র
ইউড়ক স্পোর্ট  
রপোইর রু সলে
ওড়মনউইন 
ক্পোরপোথবয়পোন স্পোর্ট  এন্ড সরড়ভলপড়মন্ এড়জথসি
কথমক থরথলফ 

গড়বষেপোর উপর থভথত্ কড়র তিরী করপো হড়য়ড়ছ রপোড়ির দ্পোরপো:

র. র্পোথনড়য়ল রপোইন্ড
প্রফ থসথলয়পো সব্ড়কনথরজ
প্রফ সরস সক
র. লরপো থহলস এন্ড 
রি্পোঙ্ক উসু সসথকয়পোর
(ব্রুড়নল ইউথনভপোথস্টটি লন্ডন)

ওক ফপোউড়ন্ডিন সিড়ক উিপোর সহড়রপোথগিপো সহকপোড়র

আড়রপো িি্ ও আপনপোর সংস্পোয় সুরক্ষপো তিরীর জন্ থভথজর করুন:

http://www.sportanddev.org/en/toolkit/safeguarding_toolkit/ 

প্রশিষ্া সেস্য বোরা প্রস্তুি:
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সেলপোধুলপোয় থিশুড়ির 
আন্তজ্ট পোথিক 
সুরক্ষপোব্বস্পো 
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