শিশুকেন্দ্রিে ঝুঁু শেহ্রাস শবষয়ে গকবষণা থেকে কর্ বিিরণী
ম

নগরকেন্দ্রিে বনযায় দকু ্াগ-পরবর্তী
য
শিক্ষার ধারাবাশিের্তা
গুইসেসে ফ োরিস ো১ এবং ফেে ভ ফের ং১
১

র উক্যোসেল ইউর ভোরেটি,
ি র উক্যোসেল, অসেরলয়ো

পশরেশির্ত উকেকিযর শববরণী
এই গসবষণো ফেসক্ ক্ে রববিণী
ি
রেরিে রশশুসক্ন্দ্রিক্ ঝুঁ রক্হ্রোে (রে রে
আি আি), েলবোয় েরিবতি
ফেোক্োসবলোয় অরভস োে , এিং স্কুলবিরাপত্তা ফেসে ক্েিত
ি বযোন্দ্রিবসগিি
ে য রবরভন্ন এক্োস রেক্ ও
প্রোরতষ্ঠোর ক্ রচিার একটি সারসংক্ষেপ।
এই বিিরণীর উক্ষেশ্য হক্ষলা ফ েেস্ত
এলোক্ো গিসক্ন্দ্রিক্ ব যোয় আক্রোন্ত
হয়, ফেেব এলোক্োয় দুক্ষ্াগ–পরির্তী
ম
বশ্োগর্ত ধারািাবহকর্তার গুরুত্বেূণ ি
রবষয়গুসলো বিক্ষে কর্রর্ত
ম িযাক্তিিক্ষগরম
জিয এবিষক্ষে রবরভন্ন গসবষণোপ্রোপ্ত
লো সলি েংরেপ্ত ে োসলোচ
ি
ো
ক্িো। গসবষণো ফেসক্ ক্েরববিণী
ি
রেরিসেি েবগুসলো রববিণী ফেসত
এখোস রিক্ ক্রু ঃ http://www.gadrrres.net.

লক্ষণীয় শবষয়সমূিঃ
১।
বশ্শু ও সকল র্ািুক্ষষর একটি অিযর্তর্ অবধকার বশ্ো। টিকসই লেয অজমি ও
কা্করী
ম
দুক্ষ্াগ
ম ঝুুঁবকহ্রাস টকৌশ্ল গ্রহক্ষণর জিয সকল বশ্শু ও ্ুিক্ষদর বশ্ো
বিক্তির্তকরণ অতযন্ত গুরুত্বেূণ।ি
২।
রশেোসেসেি ওেি, রবসশষ ক্সি স্কল ভিি ও অিক্োঠোসেো, প্রোরতষ্ঠোর ক্ ও
েোংগঠর ক্ ক্োঠোসেো, এবং ফেই েোসে বযন্দ্রি ও ে সগোষ্ঠীি স্বোস্থ্য ও েেৃন্দ্রিি উেি
গিসক্ন্দ্রিক্ ব যোি বযোেক্ প্রভোব িসয়সে। উি প্রভোবেেূহ রেরলতভোসব – স্বল্প
ও দ্ীর্ক্োলী
ি
– উভয়ভোসব রশেোি ধোিোবোরহক্তোি রবঘ্ন র্িোয়, ো অবশযই
েিীরেত ফক্ৌশল অবলম্বস ি েোধযসে ক্রেসয় আ সত হসব।
৩।
ব যোি ঝুঁ রক্ ফেোক্োসবলোয় বযন্দ্রি, ক্রেউর টি, ও প্ররতষ্ঠো েেহসক্ উে িভোসব
প্রস্তুত ক্িো আবশযক্। রবরভন্ন গসবষণোি তেযপ্রেোণ ফেসক্ ফদ্খো োয় ফ , ব যোয়
(এবং অ যো য আেসদ্) আক্রোন্ত েো সষিো র ন্দ্রিয় ও অেহোয় য়, বিং তোিো এক্
এক্ে েন্দ্রক্রয় েোড়ো প্রদ্ো ক্োিী ও েরিবতিস ি দ্ূত রহেোসব ভূ রেক্ো িোসখ।
৪।
রবরভন্ন রবষয় রশেোি ধোিোবোরহক্তোসক্ বোধোগ্রস্ত অেবো বোধোহী ক্িসত েোসি।
রবরভন্ন রলিোসিচোি প্রন্দ্রক্রয়োগত ও
ীরতেোলো েরিক্ল্প োি ফেসে ফক্ো
রবষয়গুসলোসত অগ্রোরধক্োি ফদ্য়ো উরচৎ ফে রবষসয় র সদ্ি শ ক্সি এবং েস্পষ্ট
েম্পক্ি, ফ োগোস োগ ও ধোিোবোরহক্তোি ওেি ফেোি ফদ্য়।
৫।
বশ্ো ধোিোবোরহক্তোি উন্নয়স
োিো ক্োে ক্সি, তোসদ্ি ে য র সনোি রবষয়গুসলো
রবসবচযঃ
 স্কলসক্ন্দ্রিক্ ফেক্সহোল্ডোিসদ্ি উেি গিসক্ন্দ্রিক্ ব যোি প্রভোবেেূহ
এক্োরধক্ ও রবরভন্ন;
 আক্রোন্ত ে গণ অেহোয় য় এবং তোসদ্ি েোেেযই
ি রশেোি ধোিোবোরহক্তো
র ন্দ্রিত ক্িসত েোসি;
 রক্েু েূল প্রন্দ্রক্রয়োগত ও ীরতেোলোগত রদ্ক্ িসয়সে ো ে সগোষ্ঠীি েোেেযি
বৃন্দ্রি ক্সি;
 ক্েক্োঠোসেো
ি
অস ক্ ফেসেই দ্িক্োরি;
 দদ্ ন্দ্রি রবেদ্োেন্নতো দ্ূি ক্িো অতযোবশযক্।

িচ োয়ঃ ফেভ দ্যো রচলসে এবং রিস্ক
ফ্ররিয়োে, ি েহোয়তোয়ঃ রে অযোন্ড এ
োউসন্ডশ এবং রে অযোন্ড এ

িব্দকোষ
িব্দ

সংজ্ঞা

প্রভাব

ব যোি ক্োিসণ েো রবক্, অেনি রতক্, েরিসবশগত ও েোেোন্দ্রেক্ েয়েরত ও
অ যো য লো ল

শিক্ষার ধারাবাশিের্তা

ীরতেোলো, ক্ো ক্রে,
ি
ও েরিক্ল্প োি েন্দ্রিরলত এক্টি প্রন্দ্রক্রয়ো ো স্কসলি ক্েক্োণ্ড
ি
ও রশেোয় প্ররতবন্ধক্তো হ্রোে ক্সি

থেেকিাল্ডার

বযন্দ্রি ও দ্ল োিো স্কল রশেো ক্ো ক্রসেি
ি
েোসে েম্পৃি এবং
রশেোি ধোিোবোরহক্তোয় অবদ্ো িোখসত েোসি

বিপদাপন্নতা

বযন্দ্রি বো দ্সলি দবরশষ্টয ও অবস্থ্ো
ো তোসদ্ি আেদ্ের ত ফক্ো র্ি োি
েূবো ি েো , ফেোক্োসবলো, প্ররতহত ও ক্োটিসয় ওঠোি ক্িোি েোেেযসক্
ি
প্রভোরবত ক্সি

অশভক্াজন ক্ষমর্তা

বযন্দ্রি বো দ্সলি এক্ক্ভোসব ও েন্দ্রিরলতভোসব আেদ্ের ত র্ি োি ফেোক্োসবলো
ক্িো, েম্ভোবয েয়েরতেেূহ ক্রেসয় আ ো, রবদ্যেো ও তু
তু েস োসগি
েদ্ব্যবহোি, বো আেদ্–েিবতী েেেযোগুসলো ক্ো ক্িীভোসব
ি
ফেোক্োসবলো ক্িো

োিো ব যো-েিবতী

শিক্ষার ধারাবাশিের্তাঃ বাস্তবায়নোরীকদর জনয এেটি
গুরুত্বপূণ শিন্তা
য
িাড়বর্ত আক্ষের সম্ভািিা ও বিবভন্ন টসিার কাছাকাবছ থাকার সুক্ষ্াগ অবধকাংশ্ র্ািুষক্ষক শ্হক্ষর
িাস করার প্রবর্ত আকৃষ্ট কক্ষর। র্তক্ষি এই সুবিধাগুক্ষলা দবরদ্র ও বিপদাপন্ন র্ািুষক্ষদর গুরুত্বপূণ ম
টর্ৌবলক টসিাপ্রাবির সুক্ষ্াগ কক্ষর টদে িা (Bartlett, 2008)। রবসশষ ক্সি, গিসক্ন্দ্রিক্
বন্দ্রস্তগুসলোসত বেবোেিত েো ষসদ্ি রবরভন্ন ঝুঁ রক্ি েসখোেরখ হসত হয় এক্োরধক্ ক্োিসণ; ফ ে ,
েসেয় েোর ি দ্ীর্স্থ্োয়ী
ি
ও প্রক্ি অভোব, ক্ো ক্ি
ি েয়ঃর ষ্কোষণ েরবধোি অভোব, রবরভন্ন ক্ো ক্রে
ি
গ্রহসণি ে য ে োপ্ত
ি স্থ্োস ি অভোব, র িোেদ্ ও ফিক্েই গৃসহি অভোব এবং তোি র িোেদ্
ফভোগদ্খসলি েস োসগি অভোব (েরে দ্খল ও তো বযবহোসিি অরধক্োি) (Brown and Dodman,
2014; Chatterjee, 2015; Satterthwaite and Bartlett, 2017)।
উি অবস্থ্োেেূহ োগরিক্ ে েীবস , রবসশষ ক্সি রশশু ও বসদ্ি উেি, ফ রতবোচক্ প্রভোব
ফ সল। শহি এলোক্োয় বেবোেিত রবেদ্োেন্ন ে সগোষ্ঠীি এক্টি বড় অংশ রশশু ও ব এবং তোিো
অেেো েোরতক্ভোসব প্রোক্ৃরতক্ আেদ্েহ অ যো য ঝুঁ রক্ি সম্মুখীি হে Cadag et al., 2017)।
ট্ক্ষহর্তু বশ্শু ও ্ুিরাই তোসদ্ি ক্রেউর টিি ভরবষযৎ গড়সত েেে, তোসদ্ি েতোেত ফশো ো ও
তোসদ্িসক্ েেেিি ফদ্য়ো আেোসদ্ি ে য েরুরি, (Amri et al., 2017)। রবদ্যোলয়সক্ “শুধেোে”
েোেেোেীসদ্ি েোঠদ্োস ি স্থ্ো রহসেসব রবসবচ ো ো ক্সি এি প্রতীক্ী, েোংস্কৃরতক্, অেনি রতক্ ও
িোেন রতক্ তোৎে সক্
ি স্বীক্ৃরত ফদ্য়ো ফবরশ গুরুত্বেূণ (Wisner
ি
et al., 2004)।
রশশু ও ব, রবসশষ ক্সি োিো ঝুঁ রক্প্রবণ এলোক্োয় বেবোে ক্সি, তোসদ্ি েিেো র ন্দ্রিত ক্িোি
চোরবক্োটঠ হল রশেোসেে (Wisner et al., 2004; Sakurai et al., 2017)। রশশু ও বসদ্ি রবদ্যোলসয়
র িোেদ্ ফবোধ ক্িো এবং ফেখোস তোসদ্ি ফলখোেড়ো ও েোেোন্দ্রেক্তোি ে য এক্টি আ িেয়
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েরিসবশ েোক্ো উরচত। রক্ন্তু অস ক্ ফেসেই ব যোেহ অ যো য গিসক্ন্দ্রিক্ দ্স োসগ
ি রবদ্যোলয়
বযবহোসিি অ েস োগী হসয় েসড় রক্ংবো তো আক্রোন্ত ে সগোষ্ঠীি ে য েরুরি আশ্রেক্ষকক্ষে
রূেোন্তরিত ক্িো হয়।
ব যো-েিবতী েেসয় েোে-েোেীিো আহত বো অেস্থ্ হসয় েসড় অেবো তোিো িোসে আেসত েোসি
ো। অরধক্ দ্রিদ্র েরিবোিগুসলো অস্বোভোরবক্ভোসব েো রেক্, অেনি রতক্, রশেো উেক্িণ এবং
বোেস্থ্ো -েংক্রোন্ত েীেোবিতোি সম্মুখীি হয়, এবং প্রোয়ই েোেেোেীসদ্ি স্কসলি েড়োসলখো বোদ্
রদ্সয় ক্েেংস্থ্োস
ি
েেয় রদ্সত হয় অেবো ফেোি ভোইসবো সদ্ি ফদ্খোসশো োি দ্োরয়ত্ব র সত হয় (Save
the Children Australia, 2016; Cadag et al., 2017)। এই েেস্ত চযোসলঞ্জেহ অ যো য চযোসলঞ্জ
েোেেোেীসদ্ি রশেো ক্ো ক্রসে
ি
প্ররতবন্ধক্তো েৃটষ্ট ক্িসত েোসি। রক্ন্তু ের রদ্িষ্ট গসবষণোি
অভোসবি ক্োিসণ গিসক্ন্দ্রিক্ ব যো েরিরস্থ্রতসত স্কুলফক্ন্দ্রিক্ রশেোি ধোিোবোরহক্তো েম্পসক্ি
েরিেূণ ধোিণো
ি
েৃটষ্টি ক্োে এখ ও অবযহত িসয়সে।

শিশু ও ্ুবকদর উপর নগরকেন্দ্রিে বনযার প্রভাব
বশ্শু ও ্ুিক্ষদর বিকাশ্ ট্ক্ষহর্তু চলর্াি , সুর্তরাং প্রািিেস্কক্ষদর র্তু লিাে শ্ারীবরক ও
র্ািবসকভাক্ষি বিবভন্ন আপক্ষদর ঝুুঁ বক টর্াকাক্ষিলা করার টেক্ষে র্তাক্ষদর সের্র্তা কর্ (Bartlett,
2008)। শহিোঞ্চসল, রবসশষ ক্সি ফ েেস্ত এলোক্োয় রশশু ও বিো দ্োরিদ্রয েীেোি র সচ বেবোে
ক্সি, এবং বোেস্থ্ো , ভুরে বযবহোি, েো ীয় েল ও বেিয বযবস্থ্োে ো, স্বোস্থ্যসেবো এবং েরুরি ফেবোি
েসতো ফেৌরলক্ ফেসে অর িয়তোি েসধয বেবোে ক্টর, তোসদ্ি উেসিোি রবষয়টি আসিো ফবরশ
প্রস োেয (Chatterjee, 2015)। েটঠক্ েিেো ও সেি অভোসব শহিোঞ্চসল ফক্ো ফক্ো রশশু ও
বিো দবষেয, ফশোষণ ও েরহংেতোি রশক্োি হয় এবং ফেই েোসে তোিো েিেো, রশেো ও রচরক্ৎেো
েহোয়তো ফেসক্ বন্দ্রঞ্চত হয়। এই েেস্ত ক্োিণ তোসদ্ি বযন্দ্রিগত ও বযন্দ্রিস োগোস োসগি গুণোবলী
রবক্োসশ বোধো ফদ্য় (Brown and Dodman, 2014; Chattrjee, 2015)।
এই েহস্রোসেি শুরু ফেসক্ এরশয়ো েহোসদ্সশ ফবশ ক্সয়ক্টি শন্দ্রিশোলী ঝড় ও ব যো স্কল ে োসয়
ি
ফ রতবোচক্ প্রভোব রবস্তোি ক্সিসে। র সনি েসক্ এি রক্েু গুরুত্বেূণ উদ্োহি
ি
ফদ্য়ো হসলোঃ
বছর

থদি

শিক্ষা থক্ষকে প্রভাব

২০০৪

ক্যোেসবোর য়ো

আিটি প্রসদ্সশ ১০০০-২০০০ স্কসল ১ রেরলয় েোেেোেী

২০০৪

বোংলোসদ্শ

েোইসিো রে িঃ >১২৫০ স্কল ভব
>২৪,০০০ েরতগ্রস্থ্

২০০৭

বোংলোসদ্শ

>৬০০০ স্কল েরতগ্রস্থ্

২০১১

েোইলযোন্ড

বযোংক্সক্ >২৬০০ স্কল েরতগ্রস্থ্ হয় > ১৬৬ রেরলয় ইউএে
লোসিি েরত। েরতগ্রস্থ্ >৫৩০০,০০ েোেেোেী এবং
>২১,০০০ রশেক্-রশরেক্ো

২০১৩

বোংলোসদ্শ

গ্রীষ্মপ্রধো
েরতগ্রস্থ্

২০১৫

ইসিোস রশয়ো

৩৭৩ ব যো

২০১৬

রভসয়ত োে

ফক্োয়োং রব এি ৭০ শতোংশ স্কল প্লোরবত, >১০ রেরলয় ইউএে
লোসিি েরত

ধ্বংে হয় এবং

ঝড় েহোসে ঃ ১৭১ স্কল ধ্বংে হয়, >১০০০
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২০১৭

বোংলোসদ্শ,
ফ েোল

ভোিত,

ফেৌেরে বষণঃ
ি বোংলোসদ্সশ ৩২ ফেলোয় ৪০০০ স্কল প্লোরবত
হসয় ৩ রেরলয় রশশু আক্রোন্ত । ১৬৯৩ স্কল অস্থ্োয়ী ফশল্টোি
রহেোসব বযবহৃত।

(UNISDR, 2008: Save the Children, 2016)

রশেোি েস োগ এক্টি ফেৌরলক্ েো বোরধক্োি (European Court of Human Rights, Council of
Europe, 1950, Article 2), এবং ফেই েোসে এক্টি রশশু অরধক্োি (Wisner et al., 2004)।
েোরতেংসর্ি েহস্রোে উন্নয় লেযেোেোি ২য় লেযেোেো রশেোি েস োগসক্ এক্টি অ যতে
অগ্রোরধক্োি রহসেসব রচরিত ক্সিসে১1। েোম্প্ররতক্ক্োসল, েোরতেংসর্ি ফিক্েই উন্নয়
লেযেোেোি ৪ে লেযেোেোয়
ি
েক্সলি ে য এক্টি অন্তভুন্দ্রি িেূলক্ ও উন্নতেোস ি রশেো বযবস্থ্ো
র সয় প্রচোিণো এবং দ্ীর্সেয়োদ্ী
ি
রশেোসক্ ফিক্েই লসেযি অন্তভুি
ি ক্িোি েোধযসে রশেোি
২
গুরুসত্বি ওেি ফেোি ফদ্ওয়ো হসয়সে ।
র্তথাবপ বশ্ো কা্ক্রর্
ম
টিশ্ীরভাগ টেক্ষেই বিবভন্ন ধরক্ষির প্রাকৃবর্তক এিং র্ািি-সৃষ্ট আপক্ষদর
ু
কারক্ষণ হর্বকর সম্মুখীি হে Save the Children Australia, 2016)। দ্স োসগি
ি
প্রবণতো
েম্পরক্িত গসবষণো ফেসক্ েো ো োয় ফ , ১৯৯৪-২০১৩ ে ন্ত
ি েবোরধক্
ি
েংর্টিত প্রোক্ৃরতক্
দ্স োগ
ি হসলো ব যো, ো েক্ল প্রোক্ৃরতক্ দ্স োসগি
ি
৪৩ শতোংশ এবং আক্রোন্ত েো সষি ৫৫ শতোংশ
েো ষসক্ আক্রোন্ত ক্সিসে, ো রেরলতভোসব অ য েক্ল প্রোক্ৃরতক্ দুক্ষ্াক্ষগর
ম
টথক্ষক টিবশ্।
গুরুর্তর িিযার হার সাম্প্রবর্তক সর্ক্ষে টিক্ষড় চক্ষলক্ষছ, ্া ১৯৯৪-২০০৩ সাক্ষল প্রবর্ত িছর গক্ষড়
১২৩টি িিযা টথক্ষক টিক্ষড় ২০০৪-২০১৩ সাক্ষল প্রবর্ত িছর গক্ষড় ১৭১টি িিযাে এক্ষস দাুঁবড়ক্ষেক্ষছ
CRED, 2015)। র্তীব্রর্তা ও িযাপকর্তার কারক্ষণ এই সকল ঘিিািলী বশ্োক্ষেক্ষে ট্ প্রভািগুক্ষলা
টেক্ষল র্তা হক্ষলাোঃ ছােছােীক্ষদর স্বাস্থ্য ও বিরাপত্তা স্কুল প্রাঙ্গক্ষণর কাঠাক্ষর্াগর্ত েেেবর্ত
বশ্োখাক্ষর্ত বিবিক্ষোক্ষগর অথনিবর্তক
ম
েবর্ত এিং ছােছােীক্ষদর বশ্োর েবর্ত বিক্ষরর টিবিল
টদখুি )।
প্রভাব
স্বাস্থ্য ও শনরাপত্তা

স্কুল প্রাঙ্গণ

োরণসমূি


েোেেোেী, েরিবোি ও রশেক্-রশরেক্োসদ্ি আহত হওয়ো ও েৃতুয



ফিোগ (ফ ে ,



েড়ক্ দ্র্িি ো



েোেেোেীসদ্ি রবরভন্ন েোেোি দ্ীর্সেয়োরদ্
ি
েো রেক্ আর্োত বো
ট্রেো (রবষণ্ণতো, স্নোয়চোে, আসবগেূণ িপ্রক্োশ, এবং েস ি আরবষ্ট
অবস্থ্ো)



ফেৌরলক্ চোরহদ্োি অভোব (ফ ে , খোদ্য, েো ীয় েল, ঔষধ)



ভবস ি েরত ও ধ্বংে (েোদ্, ফেসঝ, ফদ্য়োল)



অভযন্তিী (ফ ে , েোয়খো ো) এবং বোরহযক্ (ফ ে , ক্য়ো,
বোগো , গোেেোলো, প্রোঙ্গণ, ফখলোি েোঠ) েরবধোি েরত ও
অপ্রোেযতো



অেননশর্তে
য

১1

োয়রিয়ো, ক্সলিো, েশো-বোরহত ফিোগ)

োতোয়োত বযবস্থ্োি েরত



িোস্তোর্োসিি েরত



আেবোবেে ও রশেো উেক্িসণি ধ্বংে



ক্েসেে,
ি
বোেোি ও েীরবক্োি েরত

http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml
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েরিবোসিি আরেক্
ি ফবোঝো েৃটষ্ট



ে োপ্ত
ি ও েোশ্রয়ী বোেস্থ্োস ি অভোব



েরিবোসিি উৎখোত, অ য স্থ্ো /ফদ্সশ গে এবং স্থ্ো োন্তি



রশেো প্রদ্ো বন্ধ েোক্ো ও রবরঘ্নত হওয়ো



কবর্উবিটি আশ্রেক্ষকে ও স্থ্ািান্তর টকে বহসাক্ষি স্কুক্ষলর
িযিহার



বশ্োর সুক্ষ্াগ হারাক্ষিা



ঝক্ষর পড়া বশ্োথী



অবিেবর্র্ত উপবস্থ্বর্ত



গৃক্ষহ বশ্ো পবরক্ষিক্ষশ্র অভাি



টলখাপড়াে র্িক্ষ্াগ কক্ষর্ ্াওো



টশ্রণী কা্ক্রক্ষর্র
ম
সর্ে পবরির্তমি



স্কুল প্রাঙ্গণ স্থ্ািান্তর

সূেোঃ Picou and Marshall (2007), Alam et al (2010); Ochola et al. (2010); Chen and Lee (2012); Okum et
al (2012); Tong et al (2012); Chang et al. (2013); Mudavanhu (2014); Cadag et al. (2017); Pazzi et al.
(2016); Sakurai et al. (2017); Tipler et al. (2017).

সারা বিক্ষে িিযার কারক্ষণ বশ্ো কা্ক্রর্
ম
েবর্তগ্রস্ত হওোর ঘিিা
প্রােই টদখা ্াে , ্ার টিশ্ীরভাগই বকছু প্রচবলর্ত কারক্ষণ হক্ষে থাক্ষক,
ট্র্ি, স্কুল ভিি ও অিযািয অিকাঠাক্ষর্া েবর্তগ্রস্ত হওো ও স্কুল
প্রাঙ্গণক্ষক আশ্রেক্ষকে বহসাক্ষি িযিহার করা। পাবকস্তাি Chang et
al., 2012) এিং টকবিোসহ Okum et al., 2012) বিবভন্ন টদক্ষশ্
ছােছােী, বশ্েক-বশ্বেকা ও বপর্তার্ার্তার হর্তাহর্ত হওোর সংিাদ
পাওো ্াে। ফিোসগি প্রোদ্ভিোবও এেেয় েোধোি র্ি ো হসয় দ্োুঁড়োয়।
Alam et al. (2010) বোংলোসদ্সশ রশেোি ধোিোবোরহক্তোি ওেি ব যোি
প্রভোব েরিেোসেি এক্টি ক্োঠোসেো প্রদ্ো
ক্সি এবং ব যোি
প্রভোবেেূহসক্ রবরভন্ন ভোসগ ভোগ ক্সি, ফ ে , রশেোি েস োগ
(ফ ে , ভব ও অবক্োঠোসেো), রশেোি েো (রশেোি উেক্িণ) এবং
অন্তভুন্দ্রি ি (রলঙ্গনবষেয েম্পরক্িত রবষয়)। তোুঁসদ্ি েসত েোরবক্ভোসব
ি
অবক্োঠোসেোগত েরত বৃহত্তি েেোেসক্ দ্বলি ক্সি ফদ্য় এবং স্বল্পতীব্রতোেম্পন্ন ও র য়রেত আেদ্, ফ ে স্থ্ো ীয় ব যো, েন্দ্রিরলতভোসব
স্কসলি ওেি েসবোচ্চ
ি
প্রভোব ফ সল, এবং এক্ইেোসে উচ্চপ্রভোবেম্পন্ন আেসদ্ি ফেসে রবেদ্োেন্নতো বৃন্দ্রি ক্সি। Cadag et al.
(2017) এি র রলেোইস ২০১০ এি গসবষণো, ব যোি ক্োিসণ স্কল বন্ধ
হসয় োওয়ো, ঝসি েড়ো েোেেোেী এবং স্কলসক্ েরুরি অবস্থ্োয়
আশ্রয়সক্ি রহেোসব বযবহোসিি রবষসয় উি লো ল র ন্দ্রিত ক্সি।

“বিক্ষার সুয াগ
একটি ম ৌবিক
ানিাবিকার...
তথাবপ বিক্ষা
কা ক্র
য
মিিীরভাগ
মক্ষযেই বিবভন্ন
িরযনর প্রাকৃবতক
এিং ানি-সৃষ্ট
আপযদর কারযে
হু বকর সম্মুখীন
হয়...”
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বনযা শিক্ষা
ো্ক্রমকে
য
বাধাগ্রস্ত েকরঃ
 স্কল ভব েরত
ক্িোি েোধযসে
 অব ক্োঠোসেো েরত
ক্িোি েোধযসে
 স্কল প্রোঙ্গণসক্
েোেরয়ক্ আশ্রয়
ফক্ি রহেোসব
বযবহোসিি েোধযসে
 েোেেোেী, রশেক্রশরেক্ো, ও
রেতোেোতোি র হত
ও আহত হওয়োি

Cadag et al. (2017) তোুঁসদ্ি গসবষণোয় ফদ্খসত েোয়, েযোর লোসত
বোি বোি েংর্টিত ব যোি র্ি ো স্কল ও োতোয়োত বযবস্থ্োি েরতি
েোধযসে, েোেেোেীসদ্ি র্সি েোক্সত বোধয ক্িোি েোধযসে এবং
রশেোি উেক্িণ ধ্বংসেি েোধযসে রশেোি ধোিোবোরহক্তোি উেি
প্রভোব রবস্তোি ক্সি। স্কলসক্ অস্থ্োয়ী আশ্রয়সক্ি রহেোসব
বযবহোসিি ক্োিসণ, রবসশষ ক্সি এই বযবহোি
খ
অেরিক্রল্পতভোসব ও েীেোহী ভোসব ক্িো হয়, রশেোি
ধোিোবোরহক্তো বযহত হয় – এই তেযও র য়রেতভোসব বিবভন্ন
গক্ষিষণাে রলরেবি ক্িো হসয়সে (Save the Children, 2016)।

শিক্ষার ধারাবাশিের্তা সমেনোরী
য
োঠাকমাসমূি
রহসয়োসগো ক্েক্োঠোসেোসত
ি
(২০০৫-২০১৫) দ্স োগ
ি
ঝুঁ রক্
েরিেোে, দ্স োগ
ি প্রস্তুরত ক্েেূি চীেহ স্কসলি ওেি আেসদ্ি
প্রভোব ক্রেসয় আ োি ে য অ যো য ক্েক্োণ্ডেে
ি
হসক্ স্বীক্ৃরত
৩2
প্রদ্ো ক্িো হসয়সে । ফে োই দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্হ্রোে কাঠাক্ষর্াক্ষর্ত
(এে এ র আি আি) ২০১৫-২০৩০ উি লো লেেূসহি
ে িোবৃরত্ত ক্িো হসয়সে, োসত স্কলসক্ অতযন্ত গুরুত্বেূণ িেরবধো
রহেোসব রচরিত ক্িো হসয়সে এবং ক্োঠোসেোগত, অক্োঠোসেোগত ও
ক্ো রভরত্তক্
ি
দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্ প্ররতসিোধ ও হ্রোে েিরত বোস্তবোয়স ি
আহবো েো োস ো হসয়সে৪।

েোধযসে

েোরবক্
ি
স্কল র িোেত্তো ক্োঠোসেো (GADRRRES, 2017)
আন্তেিোরতক্
ক্রেউর টিি
স্কসলি
র িোেত্তো-েম্পরক্িত
 রশেো উেক্িসণি
লেযেেূহসক্ েেে ি ক্সি। Worldwide Initiative for Safe
েরত ও ধ্বংসেি
Schools এি েোধযসে রশেোসেে ও দ্স োগ
ি
বযবস্থ্োে ো
ীরতেোলোি েসধয েম্পক্িসক্ েোশোেোরশ ফিসখ আন্তঃেিক্োিী,
েোধযসে
আন্তেিোরতক্ ও আঞ্চরলক্ ফবেিক্োিী েংস্থ্োগুসলোি েসধয
 ফিোসগি প্রোদ্ভিোসবি
েহস োরগতো রবষসয় র সদ্িশ ো প্রদ্ো ক্িো হসয়সে, ো র সনি
রবষয়গুসলো র সদ্িশ ক্সিঃ (১) র িোেদ্ রশেোি েরবধোরদ্, (২) স্কল
েোধযসে
দ্স োগ
ি বযবস্থ্োে ো, এবং (৩) ঝুঁ রক্হ্রোে ও দ্স োগ
ি েহ শীলতো
রবষয়ক্ রশেো। এেক্ল উসদ্যোগেেূসহি েোসে এক্োরধক্
আন্তেিোরতক্ েংস্থ্োি েরড়ত েোক্ো অতযন্ত গুরুত্বেূণ।ি

অশভক্াজন সামকেযর
য গুরুত্ব
আেদ্ (ব যোেহ) েিবতী েরিবতি ও এি প্রভোসবি প্ররত প্ররতন্দ্রক্রয়ো রহসেসব স্থ্ো ীয় ক্রেউর টি
তোসদ্ি অরভস োেস ি উসেসশয েবদ্ো
ি তোসদ্ি র েস্ব ফক্ৌশল অবলম্ব ক্সি েোসক্। এই
ফক্ৌশলগুসলো হল, বোেস্থ্ো , ক্েস্থ্োস
ি
ি েোলোেোল ও েম্পদ্, েরিবোসিি স্বোস্থ্য ও র িোেত্তো, এবং
ফেই েোসে রশশুসদ্ি েড়োসশো ো িেোি উসেসশয েদ্সেে গ্রহণ (Cissé and Sèye, 2016)।
৩2

http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf
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ক্রেউর টিি েসধয ক্তিুক্ েোেোন্দ্রেক্ েন্দ্রুঁ ে িসয়সে তোি উেি
র ভিি ক্সি উি েদ্সেেগুসলো রভন্ন রভন্ন হসত েোসি। ব যোি
েেসয় রশেোি ধোিোবোরহক্তো িেোয় ও দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্ হ্রোে ীরতেোলো,
েরিক্ল্প ো ও রবরভন্ন েোেোয় ক্ো ক্রে
ি
প্রেোসিি ফেসে স্থ্ো ীয়
ক্রেউর টিি ক্তখোর েোেেযি িসয়সে তোি েম্পসক্ি ধোিণো লোভ
খবই গুরুত্বেূণ।ি ক্রেউর টি আপক্ষদর অেহোয় রশক্োি য় বিং
ে ল েোড়ো প্রদ্োস ি েোধযসে েয়েরত প্রশেস তোসদ্ি গুরুত্বেূণ ি
ভূ রেক্ো িসয়সে।

“কব উবনটি
আপযদর অসহায়
বিকার নয়।
তাযদর বিক্ষা
িারািাবহকতার
প্রসার ও

উি েোেেযেেূ
ি হ রশেোি ধোিোবোরহক্তো িেোয় িযােক্ ভূ রেক্ো
িোসখ; উদ্োহোি স্বরূে, দ্স োগ
ি প্রস্তুরত েরিক্ল্প ো প্রেোসিি েোধযসে, বনশ্চিতকরযে
স্কল ফেক্সহোল্ডোিসদ্ি েোসঝ ঝুঁ রক্ েসচত তো বৃন্দ্রিি েোধযসে, এবং
ফেই েোসে স্থ্ো ীয় রবেদ্োেন্নতো হ্রোে অেবো ব যো-েিবতী েেসয় মকন্দ্রীয় ভূ ব কা
রশশুসদ্ি েহোয়তো প্রদ্ো ও িেণোসবেসণ ক্রেউর টিসক্ েচল রযয়যে...”
ক্িোি েোধযসে (Cadag et al, 2017)। রক্ন্তু ব যো-েিবতী রশেোি
ধোিোবোরহক্তো েংক্রোন্ত গসবষণো ব যোি প্রভোসবি উেি তিো গুরুত্ব
প্রদ্ো ক্সি, রশেোি ধোিোবোরহক্তোি প্রেোি ও র ন্দ্রিতক্িসণ অরভস োে েোেসেযি
ি ভূ রেক্োি
উেি টঠক্ ততিো গুরুত্ব প্রদ্ো ক্সি ো।
এ েংক্রোন্ত ক্ো ক্রে
ি
বোস্তবোয় ক্োিীসদ্ি অবশযই অন্তভুি
ি ক্িোি দ্ৃটষ্টভরঙ্গেহ অরভস োে
েোেসেযি
ি উেি েি রদ্সত হসব, এবং শুধেোে স্কসলি েরিসবসশি উেি রবসেষণ েীেোবি ো
ফিসখ বৃহৎ েরিেসি স্কল ফেক্সহোল্ডোিসদ্ি (ফ ে , েোেেোেী, রশেক্-রশরেক্ো, ক্েী ও
েরিবোি) অন্তভুি
ি
ক্িোি ে য েেে ি হসত হসব (Cadag et al., 2017)। উদ্োহি স্বরূে,
ন্দ্রেম্বোবসয়সত এক্টি ব যো-েিবতী েেসয় আক্রোন্ত ক্রেউর টি স্থ্ো ীয় েম্পদ্ বযবহোি ক্সি
এক্টি েোসয় হোুঁিোি ফেতু র েোণ
ি ক্সি, ো স্কল ও ক্রেউর টিি েসধয ফ োগোস োগ বযবস্থ্ো র ন্দ্রিত
ক্সি এবং ব যোক্োলী েেসয় রশশুসদ্ি স্কসল োতোয়োত র ন্দ্রিত ক্সি (Mudavanhu et al.,
2015)।
ইসিোস রশয়োি আসচহ প্রসদ্সশ ফদ্খো ফগসে স্কল ও স্থ্ো ীয় ক্রেউর টিি েসধয েহস োরগতোেূণ ি
েেন্বয় বৃন্দ্রি অেরিহো ।ি এি েোধযসে রবশ্বরবদ্যোলয়, ক্রেউর টি, এবং স্কসলি েসধয ঝুঁ রক্ ও আেদ্
েম্পরক্িত েোিস্পরিক্ জ্ঞো রবর েয় েম্ভব হয়, ো অ যো য ফেক্সহোল্ডোিসদ্িসক্ও েরবধো প্রদ্ো
ক্সি (Oktari et al., 2017)। এেোড়ো, স্কল ও ক্রেউর টিি েসধয েসচত তো, প্রস্তুরত এবং েরুরি
ও র িোেদ্ আচিণ বৃন্দ্রি ব যোি েেয় ও অ যো য আেসদ্ি ফেসে (ফ ে , আগু ) প্রোেরঙ্গক্
রহসেসব ফদ্খো োয় (Cadag et al., 2017 for Manila; Chang et al., 2013 for Inidia; Tipler et
al., 2017 for New Zealand)।

শিক্ষার ধারাবাশিের্তায় সিায়র্তাোরী ও বাধাপ্রদানোরী
সক্তক্রেকরণ প্রক্তক্রো ও িীবর্ত িাস্তিােির্ূলক কাক্ষ্রম উপর লেযবস্থ্র কক্ষর কা্ক্রর্
ম
বিরূপণ
ট্র্ি অপবরহা্ ,ম টঠক টর্তর্বি ট্ সর্স্ত কা্ক্রর্
ম
বশ্োর ধারািাবহকর্তাক্ষক বপবছক্ষে টদে,
টসগুক্ষলাক্ষক দর্ি করাও অর্তযািশ্যক। সংবিষ্ট গক্ষিষণাসর্ূহ এ সংক্রান্ত টিশ্ বকছু গুরুত্বপূণ ম
বিষে বিক্ষদমশ্ কক্ষর। প্রক্তক্রোগর্ত ও িীবর্ত িযিস্থ্া সর্গ্র বশ্োক্ষেক্ষে দুক্ষ্াগ
ম ঝুুঁ বকহ্রাস কর্সূম চী
িৃক্তির পরার্শ্ ম প্রদাি কক্ষর, ্ার র্ক্ষধয রক্ষেক্ষছ ভিি, অিকাঠাক্ষর্া, সুশ্াসি, স্কুলকর্ী ও
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ম

স স্ত বিষয়

বিক্ষার
িারািাবহকতা
স থনয কযরেঃ
 স্কুল ধারািাবহকর্তা
পবরকল্পিা
 স্কুল টেকক্ষহাল্ডার
ও সরকাক্ষরর র্ক্ষধয
ট্াগাক্ষ্াগ ও
সর্ন্বে সাধি
 দুক্ষ্াগ
ম ঝু ুঁ বকহ্রাস
বশ্োক্ষেক্ষের
িীবর্তর্ালা সর্ুক্ষহ
অন্তভুি
ম করণ

পবরক্ষিক্ষশ্র অিস্থ্া, এিং টসই সাক্ষথ স্কুলসর্ূহ , কবর্উবিটি ও
প্রবর্তষ্ঠাক্ষির র্ক্ষধয ও র্তাক্ষদর অভযন্তরীণ সম্পকম (Alam et al.,
2010; Tong et al., 2012; Cadag et al., 2017)।
ফক্ো ফক্ো গসবষণোক্োিী স্কলেেূসহি ে য এক্টি চলরত
ধোিোবোরহক্তো েরিক্ল্প ো প্রণয়স ি গুরুসত্বি ক্েো রচরিত
ক্সিসে , ো, উদ্োহি স্বরূে, গুরুত্বেূণ ি স্কল ক্ো ক্রেসক্
ি
ে বহোল
ি
ক্সি, স্কল ক্ো ক্রসেি
ি
বোধোপ্রোরপ্তি বযোরপ্ত হ্রোে ক্সি
এবং েম্পদ্ িেো ক্সি (Ketterer and Price, 2007)। উি
েরিক্ল্প োয় রশশু ও বসদ্ি েন্দ্রক্রয় অংশগ্রহণক্োিী রহসেসব
েম্পৃি ক্িসত হসব (Delicado et al., 2017, for Portugal)।
েোম্প্ররতক্ক্োসল, Cadag et al. (2017) েযোর লোয় এক্টি
স্বতঃে্ ূ তি স্কল ক্ো ক্রসেি
ি
রবষয় প্রক্োশ ক্সি, ো েূব েতক্ি
ি
তো
ও ফ োগোস োগ বযবস্থ্ো শন্দ্রিশোলীক্িণ এবং দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্হ্রোে
ক্ো ক্রে
ি
বোস্তবোয়স ি ফ তৃত্ব প্রদ্োস ি ে য স্কল বযবস্থ্োে ো
ক্রেটি গঠ ক্সি ে লতো অেি ক্সিসে।
Alam et al. (2010) এি ক্োসেও স্কলগুসলোি ফেক্সহোল্ডোি ও
েিক্োসিি েসধয ও তোসদ্ি অভযন্তিীণ ফ োগোস োগ ও েেন্বয়
সাধি শন্দ্রিশোলীক্িসণি উেি লেযরস্থ্ি ক্িোি রবষয়টি
এক্ইভোসব েোওয়ো োয়। উভয় ক্োসেই রশেোি ধোিোবোরহক্তো
গঠস ি এই প্রন্দ্রক্রয়োয় স্থ্ো ীয় েিক্োসিি এবং ফেই েোসে বৃহত্তি
ক্রেউর টিি গুরুসত্বি উেি ফেোি ফদ্য়ো হসয়সে।

দ্রেণ ও দ্রেণ-েূব ি এরশয়োয় রশেোসেসেি ফেক্সহোল্ডোিিো ফবশীিভোগ ফেসে এক্টি রবভি
ীরত েরিসবসশ ক্োে ক্সি, অেবো র রদ্িষ্টভোসব শুধ গিসক্ন্দ্রিক্ ব যোি ওেি ক্োে ক্সি ো।
অতএব, ফ ভোসব গসবষণোয় ফদ্খোস ো হসয়সে, টর্তর্িভাক্ষি দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্হ্রোে রশেোসেসে
অন্তভুি
ি ক্িো অেরিহো (Cadag
ি
et al., 2017 for Malina; Alam et al., 2010 for Bangladesh;
Mudavanhu, 2014 for Zimbabwe; Amri et al., 2017)। উি গসবষক্গ েিক্োসিি রবরভন্ন
ে োসয়
ি অন্তভুন্দ্রি িক্িণসক্ েেে ি ক্সি এবং েোতীয় র সদ্িরশক্োি রভরত্তসত র রদ্িষ্টভোসব স্থ্ো ীয়
ে োসয়
ি বোস্তবোয়স ি উেি ফেোি ফদ্য়।
এ েংক্রোন্ত প্রক্ল্প বোস্তবোয় ক্োিীসদ্ি শুধেোে ইরতবোচক্ রবষয়গুসলোি উেি লেয ো রদ্সয় ফেই
েোসে উন্নয়স ি েসে অন্তিোয় শন্দ্রিি রবেসে ক্োে ক্িসত হসব। এসত অস ক্সেসেই
ীরতেোলো দতরিি ে য এ সভোসক্রেি ক্োে অন্তভুি
ি েোসক্ োি েোধযসে ক্রেউর টিি দদ্ ন্দ্রি
রবেদ্োেন্নতো হ্রোে েোসব (Cadag et al., 2017; Alam et al., 2010)। ব যোি প্রভোব
অেরিবতি ীয়ভোসব অেেতো ও ক্োঠোসেোগত অরবচোি দ্ব্োিো চোরলত হয়, এবং রশেোসেসে ক্েিত
ি
উন্নয় ক্েীগণ উি রবষয়সক্ ীরত র ধোিক্সদ্ি
ি
েোেস উেস্থ্োে ক্িোি ে য েবসচসয় ভোসলো
অবস্থ্োস েোসক্।
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টকস োবি
২০১৭ সাক্ষলর একটি গক্ষিষণাে দবেণ ও দবেণ-পূি এবশ্োর
ম
ঢাকা, িাংলাক্ষদশ্, িযাংকক, থাইলযান্ড এিং
িং হই, বভক্ষের্তিাক্ষর্ প্রাইর্ারী, বির র্াধযবর্ক ও উচ্চ র্াধযবর্ক স্কুক্ষল িগরক্ষকক্তেক িিযাে বশ্োর
ধারািাবহকর্তা বিক্ষিষণ করা হে। উি বিক্ষিষণ গক্ষিষক, িীবর্ত-বিধারক
ম
ও টপশ্াদার িযক্তিক্ষদর, ্ারা
িিযা-পরির্তী বশ্োর ধারািাবহকর্তার উপর কাজ কক্ষর, র্তাক্ষদর স্কুক্ষলর অিকাঠাক্ষর্াগর্ত, প্রাবর্তষ্ঠাবিক ও
সাংগঠবিক অিস্থ্ার বিষক্ষে গভীরভাক্ষি সম্পৃি হওোর বদক্ষক বিক্ষদমশ্ কক্ষর। গক্ষিষকগণ ্ুক্তি অিু্ােী ,
বিপদাপন্নর্তার সূক্ষ্ম ধারণা ও স্কুক্ষলর টেকক্ষহাল্ডারগক্ষণর সার্থযম অিশ্যই টকৌশ্লগর্ত অিুশ্ীলক্ষির র্ূল
টকক্ষে থাকা প্রক্ষোজি।
গক্ষিষণার র্ূল েলােলসর্ূহ বিররূপোঃ

সশ্চক্রয়কারী পবরযিি ও নীবতেঃ স্কুল টেকক্ষহাল্ডার ও সরকাক্ষরর র্ক্ষধয ও র্তাক্ষদর অভযন্তক্ষর ট্াগাক্ষ্াগ
ও সর্ন্বেসাধি শ্ক্তিশ্ালীকরণ বশ্ো িীবর্তর্ালাে দুক্ষ্াগ
ম ঝুুঁবকহ্রাস অন্তভুক্তম িকরণ কবর্উবিটির
দদিক্তিি বিপদাপন্নর্তা হ্রাক্ষস পবলবস এিক্ষভাক্ষকবস।

বনরাপদ স্কুি সুবিিাবদেঃ বিচর্তলার টর্ক্ষঝর উচ্চর্তা ও অিযািয র্তলার উচ্চর্তা িাড়াক্ষিা পাবি বিষ্কাশ্ি

িযিস্থ্া উন্নর্তকরণ বশ্ো উপকরণ বিরাপদ সংরেণ ও সরিরাক্ষহর িযিস্থ্া রাখা পূি ম সর্তকমর্তা িযিস্থ্া
শ্ক্তিশ্ালীকরণ।

স্কুি দুয াগ
য িযিস্থাপনােঃ পবরিাক্ষরর বিরাপদ একেীকরক্ষণর জিয পবরকল্পিা প্রণেি পবরির্তমিীে
বশ্ো পক্তিকা অিলম্বি পরীোর র্তাবরখ বিধারক্ষণ
ম
সর্ন্বে করা প্রাথবর্ক-বচবকৎসা িাক্স প্রদাি।

ঝুঁু বকহ্রাস ও ম াকাযিিা বিক্ষােঃ দুক্ষ্াগ
ম সক্ষচর্তির্তা, প্রস্তুবর্ত ও বিরাপদ আচরক্ষণর প্রসার ঘিাক্ষিা স্কুল
টেকক্ষহাল্ডার ও স্থ্ািীে কবর্উবিটির অবভক্ষ্াজি ের্র্তা িৃক্তিক্ষর্ত সহাের্তা করা।

উপসংহার ও সুপাবরিস ূহ
বিদযর্াি গক্ষিষণা ও অিযািয প্রিন্ধগুক্ষলা স্কুল বশ্োিযিস্থ্া ওপর িগরক্ষকক্তেক িিযার প্রভাি
বিক্ষিষণ কক্ষরক্ষছ , এিং বশ্োর ধারািাবহকর্তা বিক্তির্তকরক্ষণ অ েি স োগয র সদ্িরশক্ো প্রদ্ো
ক্সিসে। তসব এগুসলো রক্েুিো েেয় দ্ব্োিো েীেোবি এবং র রদ্িষ্ট রক্েু ধোিণো বৃহত্তি েরিেসিি
গসবষণো ফেসক্ গ্রহণ ক্িো হক্ষেক্ষছ। স্কল ফেক্সহোল্ডোিসদ্ি উেি গিসক্ন্দ্রিক্ ব যোি প্রভোব
প্রদ্শ ি ক্িো হসয়সে োসত তো েোেেোেীসদ্ি স্বোস্থ্য ও র িোেত্তোর ওপর প্রভাি স্কল অবক্োঠোসেোি
ওেি প্রভোব; রশেোসেসে রবর সয়োসগি ওেি প্রভোব; এবং েোেেোেীসদ্ি ওেি রশেোি প্রভোব
র্তু ক্ষল ধরক্ষর্ত পাক্ষর। উি গসবষণো ফেসক্ রবরভন্ন অঞ্চসলি উদ্োহি এখোস আ ো হসয়সে।
ফবশীিভোগ গসবষণো েোতীয় ও স্থ্ো ীয় ে োসয়
ি
জ্ঞোস ি েসধয আসিো ভোসলোভোসব অন্তভুন্দ্রি িি
প্রসয়োে ীয়তোি উেি আসলোক্েোত ক্সিসে। দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্হ্রোে েরিক্ল্প ো ও ক্ো ক্রে
ি
উন্নয়স
েো বেম্পদ্, আরেক্
ি ও প্রোরতষ্ঠোর ক্ েম্পদ্ বযবহোসিি গুরুত্ব অস ক্ ফেসেই “অরভস োে
েেতো” বৃন্দ্রি ঘিাে। এটি ফেই েেস্ত গুণোবলী র সদ্িশ ক্সি, ট্ সর্স্ত গুণািলী েেোে ধোিণ
ক্সি এবং ্া েরিবরতিত অবস্থ্োি েোসে েোর সয় র সত েোসি। উি গসবষণো ঝুঁ রক্ েসচত তো ও
দ্স োগ
ি প্রস্তুরত েরিক্ল্প োি প্রণয়স ি গুরুসত্বি উেি ফেোি ফদ্য়োি েোধযসে ক্োঠোসেোগত,
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মপিাদার িযশ্চিগেেঃ

অক্োঠোসেোগত এবং ক্ো রভরত্তক্
ি
দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্হ্রোে েংক্রোন্ত
বযবহোরিক্ ও ীরত রবষয়ক্ বযবস্থ্ো বোস্তবোয়স ি প্রেোি র্িোয়।

 ্থা্থ ও পরীবের্ত

এখ ে ন্ত
ি েেস্ত গসবষণো প্রবলভোসব রশশু ও েরিবোসিি েম্পদ্
বযবহোসিি েরবধো, েরিসবশ, েীরবক্ো ও প্ররতরদ্স ি
েীব োেস ি েধয রদ্সয় তোসদ্ি দদ্ ন্দ্রি রবেদ্োেন্নতো হ্রোসেি
েসে েেে ি ক্সি। দ্স োগ
ি ঝুঁ রক্হ্রোসে অবদ্ো িোখসত স্কলেেূহ
ফ প্রোরতষ্ঠোর ক্, েরিসবশগত ও েোেোন্দ্রেক্ অবস্থ্োয় অবরস্থ্ত
এবং ফ ভোসব েোেেোেী, স্কল ক্েচোিী
ি
ও তোসদ্ি েরিবোি বেবোে
ক্সি, তো গুরুত্বেূণ।ি

পিবর্ত িযিহার কক্ষর
শ্হর-ক্ষকক্তেক িিযার
প্রভাি পবরর্াপ করক্ষর্ত
পাক্ষর
 বশ্োগর্ত
ধারািাবহকর্তা উন্নেক্ষি
আক্রান্ত জিগণ,
কবর্উবিটি ও
প্রবর্তষ্ঠাক্ষির সাক্ষথ
কাজ করক্ষর্ত পাক্ষর
 পবলবসসর্ূহ িযিহার
কক্ষর বকভাক্ষি অবধক

ফেক্সহোল্ডোিটদর অিবহর্ত করক্ষর্ত রশেো ক্তৃে
ি েসক্ রশেোি
উেি ব যোি প্রভোব আিও উন্নত েিরতসত রেভুি ক্িসত
হসব, ো র্তাক্ষদর স্থ্ো ীয় ে োসয়
ি
গিসক্ন্দ্রিক্ ব যো ও রশেোি
ধোিোবোরহক্তো রবষসয় আসিো ভোসলোভোসব রেিোন্ত গ্রহসণ েহোয়তো
ক্িসব। ভরবষযৎ গসবষণো ও চচিো গসবষক্, ীরত র ধোিক্,
ি
বোস্তবোয় ক্োিী এবং স্থ্ো ীয় ক্রেউর টিি েসধয েংলোে বযবস্থ্োি
উন্নয় ক্িো প্রসয়োে ।

বশ্োগর্ত
ধারািাবহকর্তা অজমি
করা সম্ভি টস বিষক্ষে
স্কুল টেকক্ষহাল্ডারক্ষদর
ধারণা িৃক্তিক্ষর্ত সহাের্তা
প্রদাি করক্ষর্ত পাক্ষর
 টেকক্ষহাল্ডারক্ষদর ও
প্রবর্তষ্ঠািসর্ূহক্ষক
বিবভন্ন কাঠাক্ষর্ার
িীবর্তসর্ূহ, ট্র্ি এস
এে বি আর আর
গ্রহক্ষণ উৎসাবহর্ত
করক্ষর্ত পাক্ষর
 সক্ষিাচ্চ
ম বিপদাপন্ন
দক্ষলর উপরাক্ষরর জিয
পবলবস পবরির্তমক্ষি
এিক্ষভাক্ষকবস করক্ষর্ত
পাক্ষর

গসবষণো ফেসক্ রশেো এবং ফেই রশেোসক্ অ শীলস
প্রসয়োসগি উেোয়েেূহঃ
ফ েেস্ত বোস্তবোয় ক্োিী ব যো-প্রবণ শহি এলোক্োয় ক্েিত,
ি
তোসদ্ি ে য ফবশ ক্সয়ক্টি গুরুত্বেূণ ি রশেোেহ েোম্প্ররতক্
জ্ঞো
অ যো য রবরভন্ন রবষয়বস্তুসক্ অন্তভুি
ি
ক্সি এবং
রলিোসিচোি ফেসক্ প্রোপ্ত
লো ল ফেই রবষয়গুসলোি উেি
আসলোক্েোত ক্সি। এক্টি অন্তভুন্দ্রি িেূলক্ েরিসপ্ররেসত
প্রোরতষ্ঠোর ক্, েোেোন্দ্রেক্, অেনি রতক্, ও িোেন রতক্
রবষয়গুসলোি প্রেোি র্িোস োি ে য স্কল রশেো বযবস্থ্ো র সয় ক্োে
ক্সি এে ফেশোদ্োিসদ্ি ে য এটি অেরিহো ।ি
ক্রেউর টিি দদ্ ন্দ্রি েীবস ি েসধয স্কল রশেো বযবস্থ্োসক্
প্রোেরঙ্গক্ীক্িসণি
েোধযসে
রশেোগত
ধোিোবোরহক্তো
র ন্দ্রিতক্িসণ ক্ো ক্িী
ি
েেোধোস ফেৌৌঁেোটিা আবশযক্। অতএব,
ফক্ৌশল বোস্তবোয় ক্োসল স্কল রশেো বযবস্থ্োি েোসে েোরিেোরশ্বক্
ি
েরিসবশ, বহুেোন্দ্রেক্ প্রোরতষ্ঠোর ক্ অবস্থ্ো এবং েোেোন্দ্রেক্,
অেনি রতক্, ও েোংস্কৃরতক্ অবস্থ্ো, ফ খোস েোেেোেীিো বেবোে
ও েড়োসলখো ক্সি, এসদ্ি েসধয ফ োগোস োগসক্ রবসবচ োয়
আ সত হসব।
উদ্ীয়েো েূল রশেোগুসলো র নরূেঃ
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১।

২।

স্কুি মেকযহাল্ডারযদর উপর নগরযকশ্চন্দ্রক িনযার প্রভাি অযনক ও বিবভন্ন। এই
প্রভাি হ্রাক্ষসর উক্ষেক্ষশ্য িাস্তিােিকারীক্ষদর ্থা্থ পবরক্ষপ্রবের্ত ও প্রর্াবণর্ত পিবর্ত
িযিহার কক্ষর প্রভাি পবরর্াপ করা উবচর্ত।
আক্রান্ত ানুষ অসহায় নয় এিং তাযদর সক্ষ তা বিক্ষার িারািাবহকতার জনয
অপবরহা ।য দবেণ ও দবেণ-পূি ম এবশ্োে িযক্তি , কবর্উবিটি ও প্রবর্তষ্ঠািসর্ূহ িিযা
প্রশ্র্ি ও প্রস্তুবর্তর জিয সার্ক্ষির সাবরক্ষর্ত কাজ করার জিয প্রক্ষোজিীে দের্তা,
পারদবশ্র্তা,
ম জ্ঞাি, টিিওোকম ও অবভজ্ঞর্তার অবধকারী। িাস্তিােিকারীক্ষদর এই সর্স্ত
অর্তযািশ্যক অংশ্গ্রহণকারীক্ষদর সর্থক্ষি
ম সটঠক টকৌশ্ল প্রণেি করা জরুবর।

৩।

প্রশ্চক্রয়াগত ও নীবত সংক্রান্ত সশ্চক্রয়কারী বকেু
ূি কারে রযয়যে। বশ্োর
ধারািাবহকর্তা বিবভন্ন প্রক্তক্রোগর্ত ও িীবর্তর্ালার কা্কাবরর্তা
ম
ও অকা্কাবরর্তার
ম
র্াধযক্ষর্
সর্থিম করা ট্ক্ষর্ত পাক্ষর। স্কুল টেকক্ষহাল্ডারগণ বকভাক্ষি এই সর্স্ত টকৌশ্ল আরও
অবধক ধারািাবহকর্তার জিয িযিহার করক্ষি টস বিষক্ষে র্তাক্ষদর ধারণা প্রদাক্ষি
িাস্তিােিকারীক্ষদর সহাের্তা করা জরুবর।

৪।

ূ কাঠায াস ূহ দরকাবর। িাস্তিােিকারীক্ষদর বিবভন্ন কাঠাক্ষর্ার িীবর্তসর্ূহ , ট্র্ি
ি
এসএেবিআরআর এিং সাবিক
ম স্কুল বিরাপত্তা বস এস এস ) টক জার্তীে বশ্ো িযিস্থ্াে
অন্তভুি
ম করক্ষর্ত এিং টেকক্ষহাল্ডারক্ষদর এই সর্স্ত িীবর্তসর্ূহ গ্রহণ করাে উৎসাবহর্ত
করা উবচর্ত।

৫।

দদনশ্চিন বিপদাপন্নতা হ্রাস করা আিিযক। িাস্তিােিকারীগণ র্তাক্ষদর পদ ও
র্র্তার্র্ত প্রদাক্ষির ের্র্তা সক্ষিাচ্চ
ম বিপদাপন্ন িযক্তি , ্ারা বলঙ্গ, টশ্রণী, প্রবর্তিবন্ধর্তা ও
জাবর্তনিষক্ষর্যর বশ্কার, র্তাক্ষদর স্বাক্ষথ ম িীবর্তর্ালা পবরির্তমক্ষির এিক্ষভাক্ষকবসক্ষর্ত িযিহার
করক্ষর্ত পাক্ষর। এই সর্স্ত বিষে িিযা-কালীি সর্ক্ষে িহু বশ্শু ও ্ুিক্ষদর আরও অবধক
ঝুুঁ বকর বদক্ষক টঠক্ষল টদে।

িগক্ষরর দবরদ্র ও প্রাবন্তক জিক্ষগাষ্ঠীর বিপদাপন্নর্তা – এিং বিক্ষশ্ষ কক্ষর বশ্শু ও ্ুিক্ষদর – বশ্োর
ধারািাবহকর্তা প্রসাক্ষর গুরুত্বপূণ ভূ
ম বর্কা রাক্ষখ। কবর্উবিটির সাক্ষথ বি্ুি হওো ও বিক্ষশ্ষ কক্ষর
বশ্শু ও ্ুিক্ষদর িিিয টশ্ািা ও র্তাক্ষদর চাবহদা সম্পক্ষকম সটঠক ধারণা লাভ করার র্াধযক্ষর্
বিরাপদ স্কুল ও অবধক শ্ক্তিশ্ালী বশ্ো িযিস্থ্া বিক্তির্ত করা সম্ভিপর হক্ষি।
সর্গ্র বিক্ষে কক্ষেক বর্বলেি বশ্শু – বিক্ষশ্ষ কক্ষর ্ারা অিুন্নর্ত ও উন্নেিশ্ীল বির-আক্ষের
টদশ্গুক্ষলাক্ষর্ত িসিাস কক্ষর – টসই সর্স্ত শ্হক্ষরর দাবরদ্রর্তাে িসিাসরর্ত বশ্শুক্ষদর জীিি্াপক্ষির
পবরক্ষিশ্ উন্নেক্ষি অপ্াি
ম র্ক্ষিাক্ষ্াক্ষগর কারক্ষণ র্তারা র্তাক্ষদর জীিি ও র্তার কলযাক্ষণর হুর্বক
স্বরূপ অিস্থ্ােই িসিাস করক্ষি। জীিি্াপক্ষির পবরক্ষিশ্ বিষেক িীবর্তর্ালা ও অিুশ্ীলক্ষি ্বদ
প্ািভাক্ষি
ম
র্ক্ষিাবিক্ষিশ্ িা করা হে, র্তাহক্ষল স্বাস্থ্য ও সর্ৃক্তির অগ্রসরর্তাক্ষক ্ক্ষথষ্ট গুরুত্ব প্রদাি
করা হক্ষি িা, এিং এর র্াধযক্ষর্ বিপদাপন্নর্তা িহুলাংক্ষশ্ টিক্ষড় ট্ক্ষর্ত পাক্ষর।

ফকলা–আপ প্রশ্নাবলী
১। স্কুল বশ্ো িযিস্থ্া ও টেকক্ষহাল্ডারক্ষদর উপর িগরক্ষকক্তেক িিযার র্ূল প্রভািসর্ূহ বক বক?
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২। এই সর্স্ত প্রভাি বকভাক্ষি বশ্োর ধারািাবহকর্তাক্ষক িাধাগ্রস্ত কক্ষর?
৩। স্কুল বশ্ো িযিস্থ্া ও স্কুল টেকক্ষহাল্ডারক্ষদর বক বক অবভক্ষ্াজি ের্র্তা ির্তমর্াি রক্ষেক্ষছ, এিং
এক্ষদরক্ষক আরও শ্ক্তিশ্ালী করা ট্ক্ষর্ত পাক্ষর?
৪। বশ্োক্ষেক্ষে বকভাক্ষি দুক্ষ্াগ
ম সক্ষচর্তির্তা, প্রস্তুবর্ত ও পবরকল্পিার উন্নেি করা ট্ক্ষর্ত পাক্ষর?
৫। িিযা-পরির্তী সর্ক্ষে স্কুল টেকক্ষহাল্ডারক্ষদর দদিক্তিি বিপদাপন্নর্তা বকভাক্ষি বশ্োর
ধারািাবহকর্তাক্ষক িাধাগ্রস্ত করক্ষর্ত পাক্ষর?
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