
শিণ্ড সুরহ্মা কার্য ালয় 

ইঙ্কন উত্তর আমেশরকা 

আমরা আণ্ডররকভাবে এেং দৃঢ়তার সবে চেষ্টা কররি, রিশু 

এেং েয়ঙ্কবের সামারিক উবেক্ষা ও চ ৌন রিগ্রহ চেবক 

রক্ষা করবত ৷ চসটা করা হবে  োেথ রিক্ষা এেং 

অনুিীলবনর মাধ্যবম ৷ আমাবের কা থসূেীর মধ্ব য রবয়বি 

রকভাবে রিশুবের চ ৌন রন থাতন চেবক সুরক্ষা চেওয়া ো 

চকাবনা রিশু চ ৌনরনগৃরহত হবল তাবক রেরিত কবর তার 

োবি োাঁ রিবয় তাবক সান্ত্বনা চেত্তয়া  ায় ৷ আমরা তাই, 

উত্তর আবমররকার ইঙ্কন চকবের রেেযালয়গুরলবত রিণ্ড 

সুরহ্মার েযাোবর েরামিথ, রিক্ষাোন ও অনুিীলবনর 

কা থসূেী গ্রহন কবররি ৷ এিািা আমরা ইঙ্কনবকে রিশু 

েররবেোর অরিসণ্ডরলবকত্ত এ েযাোবর রিক্ষাোন ও 

সবেতনতার কা থসূেী রনবয়রি ৷ 

 
আমাবের রিণ্ডবের ভরেেযত সুরক্ষার এই কমী 

সাহাব যর হাত োরিবয় রেন । 
  

আেরন অবনক ধ্রবনর সাহা য করবত োবরন ! 
 

অেোন করুন 

চেচ্ছাকমী  

অেথোন করুন 

োন করবত ও আরও িানবত আমাবের ওবয়েসাইট 

চেখুন: www.SafeTemple.org  

অেো চিান করুন: (352) 575-0780  

 
  

“এইসে রিশুবের আমাবের কাবি োঠিবয়বিন েরমেুরুে 

ভগোন  শ্রীকৃষ্ণ। এরা সকবলই বেষ্ণে।  আমাবের কাি 

হবে এবের স বে রক্ষা করা। এরা চকউ সাধ্ারন রিশু নয়। 
এরা সকবলই বেকুণ্ঠর রিশু। আমরা অতযণ্ড ভাগযোন চ  

এবের কৃষ্ণানুরাগী কবর চতালার সুব াগ আমরা চেবয়রি । 
আমরা চ ন এবের অেবহলা না করর। এ েযাোবর সকলবক 

সো সবেতন োকবত হবে। আেনাবের কতথ েয খুেই স্পষ্ট। 
 

আিা করর আেনারা সকবলই মানরসক এেং িারীররক ভাবে 

সুস্থ োকবেন । আেনাবের একাণ্ড শুভাকাঙ্ক্ষী ।”   
                            - এ.রস. ভরিবেোণ্ড োমী। রেঠি  

                            - িুলাই, ১৯৭২ ।  
             

~~~~~~~~ 

 
অতীত ও ভশিষ্যমত শিশু শনর্য াতন সম্পমকয  

জানামত যর্াগামর্াগ করুন: 

 

িাতীয় স্তবর:   

1-800-4-A-CHILD/Childhelp.org  
 
 

অেো চিাবনর মাধ্যবম স্থানীয় রিশু সুরক্ষা সংস্থার সবে 

চ াগাব াগ করুন । এ িারা আরভব াগ নরেভুপ্ত করবত 

োবরন স্থানীয় ইস্কন রিশু সুরক্ষা োরহনী,  

 

রিশু সুরক্ষা আরিস – ইস্কন উত্তর আবমররকা, 

চিান (৩৫২) ৫৭৫ - ০৭৮০ 

 
 ইবমল: SafeTemple@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

শিশু সুরক্ষা 
 

~ সাোশজক দায়িদ্ধতা ~ 
 

“শিশুমদর োনশিক সোজ যেতনা 

ও দায়িদ্ধতার েমযয শনময় আসার 

ভাল উপায় হমে িতয োন যেশক ও 

র্াশিক সভযতা যেমক েুক্ত করা।” 
 

হীস রিভাইন চগ্রস এ.রস. ভরিবেোণ্ড োমী প্রভুোবের, 
ভগেত গীতা ১.৮.৫ 

 
 

 
 

 

www.SafeTemple.org 
ইবমল: SafeTemple@yahoo.com 

P.O. Box 1438, Alachua, FL 32616 
(352) 575-0780 

 

 

 



যর্ ঘটনা ঘমট:- 
 

 রিশু রন থাতন প্রবতযক সমাবি প্রবতযক চেরন, 

েিথ ও ধ্মথােলম্বীবের মবধ্য ঘবট োবক । 
 

 মারকথ ন  ুিরাষ্ট্র প্ররত েির ত রমরলয়ন (ত লক্ষ)  

রিশু রনগ্রবহর রিকার হয় ।  
 

 সম্ভেত রিশু রন থাতক চসই রিশুর একিন 

েরররেত ো চেহর োত্র এেং তার সহোসী।  
 

 প্রবতযক রতনিন চমবয়বের মবধ্য একিন এেং 

ি’িন চিবলের মবধ্য একিন ১৮ েির েয়বস 

চোাঁ িাবনার আবগ চকাবনা না চকাবনা ভাবে 

চ ৌন অতযাোবরর রিকার । 

 

শিশুশনগ্রমহর যরন ও উমপক্ষা: 
 

উমপক্ষা:  রিশুবের প্ররত উবেক্ষার অনযতম কারণ েলবত 

আমরা েু   তাবের নূযনতম    প্রবয়ািন তা না চমটাবনা 

এেং িারীররক, মানরসক ও প্রকৃরতগত রিক্ষায় রিরক্ষত না 

করা । 
 

িারীশরক শনর্য াতন:  দুঘথটনািরনত িারীররক আঘাত োবে 

োো-মা ো   রলত অরভভােক দ্বারা প্রহার, েেঘাত, 

আগুবনর চিাঁ কা চেওয়া অেো মানরসক ভীরতিনক েযেহার 

করা । 
 

যর্ৌন শনগ্রহ:  একটি রিশুবক  খন চিার কবর চ ৌন 

রনগ্রবহ োধ্য করা হয় ো ননা কোর িলনায় এই কাবির 

িররক হবত হয়, তাবক চ ৌন রনগ্রহ করা েবল । এটা 

সাধ্ারণত কবর োবক রিশুটির চেবয় িরিিালী চকাবনা 

েুরুে । 
 

োনশসক ও িারীশরক শনগ্রহ: রিশুবের প্ররত এমন 

েযেহার না করা  া তাবের ম   কররবয় চেয় চ  তারা 

অেোেথ, সমাবি অপ্রবয়ািনীয়, কারও কাবি ভাবলাোসা 

োওয়ার চ াগয নয়, শুধু্ অবনযর কাি করার িবনযই 

তাবের িন্ম । 

যকউ র্শদ এমস িমল তারা শনর্যাশতত হমে তখন 

আপনার শক করনীয়: 
 

১ । তাবের সবে কো েবল তাবের রেশ্বাস উৎোেন করুন । 

তাবের চেরি প্রশ্ন করবেন না, রেবিে কবর রিশুবের । 

তাবের চেিাোর মবনারেবের কাবি োঠিবয় রেন । 

 

২ । িান্তভাবে তাবের সবে কো েলুন। তবে কখনই এমন 

সান্ত্বনা োকয চেবেি না  া আেরন রাখবত োরবেন না । 

চ মন – “আরম কো রেরচ্ছ চতামার প্ররত এ িাতীয় ঘটনা 

আর ঘটবে না।” েরং েলুন, তুরম আমাবক চতামার সমসযার 

কেো খুবল েল আরম চতামার সমসযা চমটাবনার  োসাধ্য 

চেষ্টা করে ।  

 
৩ । তাবক চোঝাবনার চেষ্টা করুন, এটা তাবের চোে নয়, 

চ  তার সবে এ িাতীয় েযেহার কবরবিন অনযায় ো 

চোেটা তার । 
 

৪ । রিশুবের সুরক্ষাবকই প্রধ্ান গুরুত্ব চেওয়া চহাক । এটা 

সুরনরিত করবত হবে চ  রিশুরা সমাবি োস করবে 

রনরিবন্ত এেং রেেেমুি হবয় । 

 

৫ । তারা চ ন সঠিক রেরকৎসা, আইনী েরামিথ ো মানরেক 

সাহা য োয় এটা আমাবের সুরনরিত করবত হবে । 

 

৬ । রনবির িনয সহায়তা খুিুন । রেশ্বাসব াগয েযরির 

ওের রনভথ র করুন । 
 

~~~~~~~~ 

 

“েয়া কবর রিশুবের প্ররত  ে রনন কারন 

তারাই আমাবের ভরেেযত আিা…।” 
 

শ্রীল প্রভুোবের রেঠি, নবভম্বর ৭, ১৯৬৯ । 

 

শিশুমদর শনমজমদর েশিমর/ সম্প্রদায়মত 

শনরাপত্তা িাড়ান । 

 
রিশু রন থাতবনর ঘটনা উে ুি কতৃথ েক্ষবের িানান । 
 

রিশু রনরােত্তার িবনয একটি েররবেো েল গঠন করুন । 
 

চেচ্ছাবসেী ও কমথোরীবের সম্ববে ভালকবর  চখাাঁ িখের 

রনবয় তাবের রনবয়াগ করুন ।  
 

রিশুবের সুরক্ষার িনয নীরত সূত্রেদ্ধ করুন (রনবের উোহরি 

চেখুন). 
 

রনয়রমত ভাবে রিশু রনগ্রহবরাবধ্  ারা আেনার সম্প্রোবয়র 

মবধ্য েয়স্ক ও  ুেক তাবের এ রেেবয় রিরক্ষত করা । 
 

 ারা রনগৃরহত তাবের সাহা য করা ও সৎ উেবেি চেওয়া 

একান্ত িরুরী । 

 
শিশুমদর উৎসাহ প্রদানকারী শকছু শনয়ে 

 

o মরিবর রিশুবের চেখাবিানার িনয রনরেথ ষ্ট 

েূিথেয়স্ক েযরিবেরই োরয়ত্ব      হবে । 
 

o একমাত্র অরভভােকবের সবেই রিশুবের 

আেমমরিবর প্রবেিারধ্কার োকবে । 
 

o  খন রিশুবের চেখাবিানা করা হবে তখন 

চসখাবন দু-িন েূিথেয়স্ক েযরির উেরস্থরত 

োঞ্ছনীয় । 

o চ  সমস্ত েযরি রিশুবের চেখাবিানার োরয়ত্ব 

োকবে তাবের রিশু রনগ্রহ সম্ববে জ্ঞান ও 

রিক্ষা োকা োঞ্ছনীয় । তাবের ইঙ্কন মরিবরর 

আেিথ সম্ববেও  বেষ্ট রিক্ষা োকা আেরিকয ।  
 

o েচ্ছতার মাধ্    সমস্ত ভুলভ্ররন্ত ও ক্রটি 

সংবিাধ্বনর চেষ্টা করুন । 


