িশশ সুর�ার নীিত
ি�িটশ কাউি�ল ইউনাইেটড িকংডেমর সাং�ৃ িতক ও িশ�াগত সুেযাগ-সুিবধার একিট আ�জর্ািতক সং�া৷
আমরা িব�াস কির েয িশশ সুর�ার ে�ে� �েতয্ক মানুেষরই দািয়� �হণ করা �েয়াজন এবং েসিট
িশশঘিটত �েতয্কিট িবষেয়ই হওয়া উিচত৷ আমরা �ীকার কির েয, িশশর যত্ন, সুর�া ও কলয্াণ
হেলা সবর্ািধক গর�পূণর্ এবং সম� ধরেনর �িতর হাত েথেক সুরি�ত থাকার অিধকার �েতয্ক
িশশরই আেছ৷পাশাপািশ আমরা এও �ীকার কির েয, �েতয্কিট িশশর যত্ন েনওয়ার ে�ে� আমােদর
েমৗিলক দািয়� রেয়েছ৷ আমােদর কমর্সিূ চ ও কাযর্কলাপগিল িশশেদর সােথ েযাগােযাগ করার সুিবধা
�দান কের অথবা িশশেদর উপর তা �ভাব িব�ার কের৷িন�িলিখত পিরণামগিলর পিরে�ি�েত
িশশেদর �িত অথবা িবপেদর আশ�া েথেক র�া করার দািয়�ও এর মেধয্ অ�ভুর্ � :
•

আমােদর কমর্চারী অথবা অংশীদারেদর �ারা অসৎ আচরণ

•

কােজ অবেহলা

•

আমােদর কমর্সূিচ ও কাযর্কলাপগিলর িন�মােনর িবনয্াস অথবা �দান৷

ইউেক িশশ সুর�া আইন ও েয সম� েদেশ ি�িটশ কাউি�ল কাজ কের েসই সম� েদেশর �াসি�ক
আইনেক অনুসরণ কের অথবা আইন েমেন, আইেনর �িত স�ান জািনেয় এবং ইউনাইেটড েনশনস
কনেভনশন অন দয্ রাইটস অব দয্ চাই� (ইউএনিসআরিস) ১৯৮৯-এর ১৯ নং ধারার �িত
আনুগতয্ �ীকােরর �ারা এিট অজর্ন করাই আমােদর ল�য্৷
ি�িটশ কাউি�েলর সং�া অনুযায়ী, িশশ তারাই যােদর বয়স ১৮ বছর পূণর্ হয়িন (ইউএনিসআরিস
১৯৮৯), িশশর �েদেশ বা �বােসর েদেশর িনয়ম অনুযায়ী �া�বয়� হওয়ার বয়স যা-ই েহাক নােকন, ি�িটশ কাউি�েলর মেত ১৮ বছরই হল �া�বয়�তার বয়স৷
ি�িটশ কাউি�ল এগেলার �িত দায়ব�:
•

িশশেদর মূলয্ েদওয়া, তােদর ��া করা আর তােদর কথা েশানা

•

কমর্চারী িনেয়াগ করার সময় �েয়াজনীয় সম� িকছু েচক করা হেয়েছ িক না তা িনি�ত করা

•

কমর্চারীেদর জনয্ মজবুত িশশ সুর�া �ণালী আর প�িত বজায় রাখা

•

কমর্চারীেদর �িশ�ণ েদওয়া আর তাঁেদর পিরক�না আর রীিত স�েকর্ জানােনার জনয্ িশশ সুর�া
স�িকর্ ত িবষয়গেলােক সাধারণভােব েবাঝােনা

•

িশশ আর বাবা-মা/পিরচযর্াকারীেক িশশ সুর�া আর সুপিরচযর্ার িবষেয় জানােনা।

•

সংি�� েকানও সং�া আর বাবা-মা, িশশ স�িকর্ ত েকানও তথয্ থাকেল তা িঠকঠাকভােব জানােনা

•

�� �ি�য়া, তদারিক আর সহেযািগতার মাধয্েম কমর্চারীেদর সিঠকভােব পিরচালনা করা

িশশ সুর�ার নীিত
এই নীিত বা�বািয়ত করার জনয্ আমরা পযর্া� আর সিঠক স�দ �দান করব আর এটা িনি�ত
করব েয, সব কথা বেল েবাঝােনা হেয়েছ।
েয েকানও নতু ন আইন আর নীিত-িনয়ম ৈতির হেল তা িনেয় িচ�াভাবনা করার জনয্ আর ভাল কের
কাজ করার জনয্ ি�িটশ কাউি�ল এই ে�াবাল পিলিস ে�টেম� িনেয় �িত বছর পযর্ােলাচনা করেব।
২০১৯ সােলর মাচর্ মােস এই ে�াবাল পিলিস ে�টেমে� অনুেমাদন জািনেয়েছন িচফ এগিজিকউিটভ সয্র
িসয়ারান িডেভন এবং এটা িনেয় পযর্ােলাচনা হেব ২০২০ সােলর মাচর্ মােস।

