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জাতিসংঘ তিশু অতিকার সনদ  
 কীভাবে তিক্াদান করবেন িার তনবদদে তিকা

 

শিশু অশিকার সনদ শিষয়ে প্ােই করা প্শ্নমালা

তিশু অতিকার সনদ কী েস্তু?
শিশু অশিকার সনদ (শসআরশস) এখন পর্যন্ত শিশু অশিকাররর সবরেরে সব্যাঙ্গীন বোন এবং ইশিহারসর সবরেরে ব্াপকভারব 
অনুসমশ ্্যি আন্তর্যাশিক মানবাশিকার েুশতি। 

কারা এেং কখন এই সনবদ স্াক্র কবর?
এই সনদ ১৯৮৯ সারের ২০ নরভম্বর রাশিসংঘ সািারণ পশরষদ কি্্য ক গ্হগীি হে। ১৯৫টি দদি এই সনদরক অনুসম ্্যন শদরেরে। আর 
পর্যন্ত মাশক্য ন রুতিরাষ্ট্র োড়া বাদবাশক সব রাষ্ট্র এই সনরদ স্াক্ষর করররে।

এবি কয়টি অনুবছেদ আবে?
এই সনরদ ৫৪টি অনুরছেদ আরে দরগুরোরি শিশুর রগীবরনর সব শদক উরে এরসরে এবং দরসব নাগশরক, রারননশিক, অ ্্যননশিক, 
সামাশরক ও সাংস্কৃ শিক অশিকার সব শিশুরা সব্যত্র পাওোর দাশব রারখ দসসব িুরে িরা হরেরে। 

সে তিশুরই তক অতিকার আবে?
হ্্া, প্রশিটি শিশুর অশিকার আরে। রাশি, শেঙ্, িম্য, ভাষা, সক্ষমিা অ্বা অন্ দকারনা সামাশরক মর্যাদা রাই দহাক না দকন, প্রশিটি 
শিশুর অশিকার আরে। 

এই সনবদ তিশুবক কীভাবে সংজ্াতয়ি করা হবয়বে?
এই সনরদ “শিশু” বেরি ১৮ বেররর কম বেসগী সব মানবসন্তানরক দবাঝারনা হরেরে হরব, রশদ না প্রাসশঙ্ক আইরন আররা কম 
বেসগীরদরও সাবােক শহরসরব শবরবেনা করা হে।  
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তকেু অতিকার তক অন্য কিগুব�া থেবক থেতি গুরুত্বপূরদে?
সনদটিরক একটি একক সমগ্র রূরপ শবরবেনা কররি হরব: সব অশিকার পরস্পর সম্পশক্য ি, এবং দকারনা অশিকার অন্টি দ্রক দবশি 
গুরুত্বপূণ্য নে।
 
এই সনবদর ৩০িম োত্দেকী থকন গুরুত্বপূরদে?
গ্হগীি হওোর পর ৩০ বেরর এই সনদ শিশুরদর রগীবন পারটে শদরি সাহার্ করররে। এটি শবশভন্ন দদরির সরকাররক শনর শনর আইন ও 
নগীশি বদোরি এবং শবশভন্ন খারি শবশনরোগ কররি উৎসাশহি করররে, রারি আররা শিশু িারদর দব্রে ্াকা ও শবকারির রন্ দরকাশর 
স্াস্্রসবা ও পুষ্টি পাে; দবশি সংখ্ক শিশু শবদ্ােরে পড়রি দররি পারর এবং সশহংসিা ও দিাষণ দ্রক শিশুরদর সুরক্ষাে অশিকির 
ভারো বর্াবস্ত করা রাে।   এর ফরে আররা দবশি করর শিশুরা িারদর সমারর শনরররদর মিামি িুরে িররি এবং অংিগ্রহণ কররি 
সক্ষম হরেরে। 

এই অগ্রগশি সি্ত রত্বও সনদটির পূন্যাঙ্ বাস্তবােন বা ব্াপক রানারবাঝা এখনও হরে উরেশন।  আর আররা বহু শিশুর শিিব ক্ষণস্ােগী 
হরে উরে রখন িারা শবষরম্র মুরখামুশখ হে, অনোইরন শনগ্রহ ও দিাষরণর শিকার হে, শকংবা সংঘাি-সশহংসিাে েুশর হরে রাে িারদর 
শিিব।  দররহিু শিিব প্রশিশনেি বদোরি ্ারক, িাই একুি িিরকর উপররাগগী করর সনদ বাস্তবােরনর আশু কি্য ব্ ঝাোই করর 
দনওো অি্ন্ত গুরুত্বপূণ্য।   

এই সনদ সম্পবকদে  তিক্ােথীবদর থকন জানা প্রবয়াজন?
রশদ শিক্ষা্থীরা িারদর কগী কগী অশিকার আরে িা না রারন, িাহরে শনরররদর অশিকার আদারের রন্ িারা েড়াই কররি পাররব না, 
আবার অন্ দোকররনর অশিকার আদারের েড়াইরেও সহােিা কররি পাররব না। 

এই সনদ সম্পরক্য  রানার মাি্রম শিক্ষা্থীরা এটারক দকন্দ্র করর িারদর সশরিেিা ও সরেিনিা বাড়ারি পারর, রারি আররকর ও 
আগামগী প্রররমের প্রশিটি শিশুর রন্ িারদর প্রশিটি অশিকার পূরণ হে। 

শিশু অশিকার সনরদর ব্াপারর ররিা অশিক্া ও ভুে িারণা
 

 
সহয়�াশিতামলূক শিক্া এিং শনয়ের মতামত োনায়নার অশিকার অগ্রসর করার কলায়কৌিল 

সহররাশগিামূেক শিক্ষা সব শিক্ষা্থীর ক্া বো ও দিানার সুররাগ শনশচিি করর। এরক এশগরে শনরের করেকটি দকৌিে কারর োগারনা 
দররি পারর।

কোসঙ্ী – শিক্ষা্থীরা প্ররনের উত্তর দদওো এবং দরেণগীকরক্ষর সবাইরক িারদর শেন্তা ও মিামি রানারনার আরগ দরাড়াে দরাড়াে দস 
শবষরে ক্া বেরব। 

তিন্া-থজাড়ােদ্ধ কাজ-সোইবক জানাবনা (তেংক-থপয়ার-থিয়ার) – প্ররি্ক শিক্ষা্থী একা একা কার করর িার মিামি বা প্ররনের 
উত্তর শিশর কররব। িারপর অন্ দকারনা সহপােীর সার্ দরাড়া দব্রি িার সার্ দস শবষরে আরোেনা করর আররক দরাড়া শিক্ষা্থীরদর 
মিামি ও উত্তর শুনরব। 

িু্ারব�া�াক থোড়া (থ্ােত�ং) – শিক্ষা্থীরা শনর শনর দরাড়াে দকারনা শবষরে আরোেনা কররব।  িারপর িারদর সার্ আররকটি 
দরাড়া দরাগ শদরব, িারপর আররকটি… এভারব েেরি েেরি দসই দরের শিক্ষা্থী সংখ্া ২ দ্রক ৪ দ্রক ৬ ইি্াশদ রূরপ বাড়রি 
্াকরব। 

কোবিানার তরিভুজ (ত�বসতনং ট্ায়াবঙ্�স) – শিক্ষা্থীরদররক শিন ররনর এরককটি দরে ভাগ করর শদরে এরককরনরক বতিা, 
প্রনেকি্য া অ্বা দনাট দনওোর দাশেত্ব অপ্যণ করা হরব।  

  • শিক্ষরকর শনরদ্যিনা অনুরােগী বতিা আরোে্ শবষেটি ব্াখ্া কররব (অ্বা দকারনা শবষরে িারদর মিামি ব্তি কররব)।
  • প্রনেকি্য া সিক্য িার সার্ বতিার ক্া শুরন দকারনা শবষে স্পষ্ট কররি অ্বা আররা শবস্তাশরি রানরি োইরব।
  • দনাটগ্রহগীিা এই প্রশরিোটি পর্যরবক্ষণ কররব এবং বতিা ও প্রনেকি্য া উভেরক িার প্রশিশরিো রানারব।  

 
 

 সংয়িদনিীল শিষয়ে কীভায়ি পাঠদান করয়িন

 
অনুগ্রহ কবর �ক্্য করুন: এসব কম্যকারডের সমে শিক্ষা্থীরদর সার্ আপশন দর আোপ-আরোেনা কররবন দসটা সংরবদনিগীেিার 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/resources/teaching-resources/myths-and-misconceptions-booklet-unicef-uk/
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সার্ এবং শিক্ষা্থীরদর  পটভূশম ও অশভজ্ঞিা শবরবেনাে শনরে কররি হরব। আপনার দরেণগীকক্ষটি দরন শিক্ষা্থীরদর শেন্তাভাবনা ও 
অশভজ্ঞিা ব্তি করার রন্ শনরাপদ রােগা হরে উরে িা শনচিে আপশন োন।  দকারনা দকারনা শিক্ষা্থী শবরিষ শকেু আরোেনাে অংি 
গ্রহণ কররি না োইরি পারর। িারদর দসই োওোর প্রশি সম্ান রানারনা উশেি। 

সংরবদনিগীে শবষে শনরে কার কররি আপশন অভ্স্ত হরেও এখানকার পরামি্যগুরোরক উপকাশর স্ারক শহরসরব শনরি পাররন। 

পাঠদান পেদে শুরুর আব�:
  •  আপশন শক শবরিষ দকারনা শিক্ষা্থী বা শিক্ষা্থীরদর ক্া রারনন দর বা রারা শিশু অশিকার সংশলিষ্ট দকারনা ইসু্ দ্ারা ব্শতিগিভারব 

আরিান্ত?  আপশন রশদ দিমন কাররা ক্া রারনন, দসরক্ষরত্র িারক আরগভারগ বেনু দর আপশন শিশু অশিকার শবষরে আরোেনা কররবন 
এবং দস অংিগ্রহণ কররি আগ্রহগী শকনা িা রাোই করর শনন। 

  • ররিাটা সম্ভব সমস্ার দেরে সমািারনর উপর দষ্্টিপাি করুন।
  • স্ানগীে দপ্রশক্ষরি আপনার কারে প্ররোরনগীে মরন হরে দরেণগীকরক্ষর শিক্ষা্থীরদর বেস, শেঙ্ বা অশভজ্ঞিার শভি্ত শিরি করেকটি দোট 

দোট দরে ভাগ করর শিক্ষা্থীরদর রন্ স্শস্তদােক পশররবি শিশর কররি পাররন রারি িারা অংিগ্রহণ কররি উৎসাশহি হে। 

“থরেরীকবক্র িারদোর/তনয়মনীতি”
দরেণগীকরক্ষ অন্তভূ্য শতিমূেক ও পারস্পশরক রেদ্ািগীে আরোেনা পশরোেনার রন্ ইশিমরি্ আপনার দকারনা সািারণ “শনেমনগীশি” 
্াকরে পােদান পরব্যর শুরুরি রখন আপশন গুরুত্বপূণ্য অ্ে সংরবদনিগীে শবষে আরোেনার প্রসঙ্ িুেরবন িখনই দসটা উরলেখ করুন।

রশদ আপনার দিমন দকারনা শনেমনগীশি না ্ারক, দসরক্ষরত্র শিক্ষা্থীরদর সার্ শনরে দসটা শক শিশর কররি পাররন? দসরক্ষরত্র িা িারদর 
িগীক্ষ্ণ শেন্তা ও সহানুভূশি প্রকারির েে্য া কররি সাহার্ কররব এবং িারা শনেমনগীশির ব্াপারর আররা অংিগীদাশরত্ব ও শনেম মানার দক্ষরত্র 
দােবদ্িা দবাি কররব।  শনেশমি ব্বহাররর রন্ শনেমনগীশির অেংকরণ করর দরেণগীকরক্ষ প্রদি্যন করা দররি পারর।  েটপরট প্রনে:
  • প্ররি্রক রারি িার মিামি প্রকাি কররি শনরাপদ দবাি করর িা শনশচিি কররি আমারদর কগী কগী শনেম ্াকা উশেি বরে আপনার 

মরন হে?
  • শুিু আত্মশবশ্াসগী শিক্ষা্থীরা নে, সবারক শনররর ক্া বোর সুররাগ আমরা কগীভারব শদরি পাশর? (একবারর শুিু একরন ক্া বেরব; 

ক্া বোর সমে কাউরক বািা দদওো রারব না; অরন্রা কগী বরে িা মরনাররাগ সহকারর ও রেদ্ািগীে দ্রক শুনুন) 
  • দকউ রশদ িার মিামি প্রকাি কররি না োে িাহরে আমারদর কগী করা উশেি? (িার োওোর প্রশি রেদ্া দদখান এবং িারক ক্া 

বেরি বা শবব্রি হরি বাি্ কররবন না: মিামি ব্তি করা কাররা অশিকার, দকারনা বাি্বািকিা নে)
  • আমরা এরক অপররর সার্ একমি হরি না পাররে কগী ঘটা উশেি? দবদনাদােক বা অভদ্র পর্ নে, বরং সম্ানরনক উপারে 

আমরা কগীভারব শভন্নমি প্রকাি কররি পাশর? (ব্শতিটিরক শবনরের সার্ িার মিামরির পরক্ষ রুশতি শদরি বেুন রারি আমরা িার 
অবস্ান আররা ভােভারব বুঝরি পাশর; িার শেন্তারক ে্ারেঞ্জ করুন, ব্শতিটিরক নে; িার শেন্তাভাবনা ব্তি করার রন্ ব্শতিটিরক 
িন্বাদ জ্ঞাপন করুন এবং বুশঝরে বেুন দর আপশন শভন্নভারব ভারবন এবং দকন আপনার মি শভন্ন দসটাও ব্াখ্া করুন; শভন্নমি 
রানারনার সমে বেুন “আমার মরন হে…”, এমন ভাষা নে “আপশন দিা…”)

  • দকউ মম্যাহি হরে আমারদর কগী করা উশেি? (িারদররক দকারনা বনু্ কি্্য ক সান্ত্বনা শদরি শদন; িারদররক আরোেনা োশেরে দররি 
অ্বা আরোেনা দেরড় েরে দররি সুররাগ শদন; িারদর শদরক মরনাররাগ আকষ্যণ করারবন না শকংবা কগী সমস্া িা বেরি িারদররক 
বাি্ কররবন না বরং িারদর দগাপনগীেিার প্রশি রেদ্া দদখান।)

পাঠদান পবেদের থি্ভাব�: 
দেগি কার শনরে শিক্ষা্থীরদর প্রশিশরিো রানারনার এবং দররকারনা প্রনে করার সুররাগ শদন।
  • দকারনা শকেুর ব্াপারর শিক্ষা্থীরা উশদ্গ্ন ্াকরে পাে দিরষ আপনার সার্ িারদর আোদাভারব ক্া বোর সুররাগ আরে বরে 

রানান।
  • শিক্ষা্থীরা শেন্তািগীে/স্রনিগীে/আকষ্যণগীে অবদান রাখার রন্ এবং পরস্পররর ক্া শবনে ও রেদ্ার সার্ দিানার রন্ িারদররক 

িন্বাদ জ্ঞাপন করুন। 
  • এই কঠিন শবষরে শিক্ষা্থীরা িারদর মূে্বান শেন্তাভাবনা প্রকাি করার কাররণ আপশন িারদর শনরে গশব্যি এই ক্াটি বেুন। 
  • আরোেনাটিরক একটি ইশিবােক শদরক (ভশবষ্রির শদরক দোখ দররখ) শনরে রান।
  • ইশিবােক, সম্ভব হরে দকৌিককর দকারনা শকেু (বেস উপররাগগী গান, নাম, দকৌিুক ইি্াশদ) শদরে পাে দিষ করুন।

পাঠদান পেদে থিব্:
  • শিক্ষা্থীরদর দপররিান কররে এমন দকারনা শবষে শনরে িারা ক্া বেরি আপনার কারে আসরি পারর মরন করর প্রস্তুি ্াকুন।
  • দকারনা শকেু করার প্রশিশ্রুশি শদরে ্াকরে, দরমন দকারনা শকেুর ব্াপারর আররা ি্্ ঘ্াটা, িা অনুসরণ করুন। 

আবরা পড়ুন: 
দরেণগীকরক্ষ শবিশক্য ি শবষে শনরে কগীভারব এগুরবন দসই ব্াপারর শনরের উৎস দ্রক প্রাপ্ত পরামি্য উপকাশর হরি পারর। 
অক্সফাম ইউরক’র শবিশক্য ি শবষরে পােদারনর শনরদ্য শিকা
শিশু অশিকার ও দকন িা গুরুত্বপূণ্য: একটি সংশক্ষপ্ত দকাস্য
শবশশ্ক েক্ষ্মাত্রার সার্ শিশু অশিকাররর সংরুশতি

ইউশনরসফ কগীভারব শিশু অশিকাররর ব্াপারর সহােিা করর দসই ব্াপারর আররা রানরি অনুগ্রহ করর দদখুন: https://www.unicef.org

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/teaching-controversial-issues
https://www.unicef.org/crc/index_30184.html
https://www.unicef.org/agenda2030/files/SDG-CRC_mapping_FINAL.pdf
https://www.unicef.org

