aনয্ কােরার বাcা
নয্াশনাল pাiেভট ফsািরং েকমেপiন
pাiেভট ফsািরং বলেত িক েবাঝােনা হয় তা বয্াখয্া করা হেয়েছ
pাiেভট ফsার েকয়ারারেক েয আiনগুেলা েমেন চলেত হেব
তু িম িক eকজন pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত রেয়ছ ?
আপিন িক eকজন pাiেভট ফsার েকয়ারার ?
েকােনা বাcা pাiেভট ফsােরর aধীেন রেয়েছ জানেত পারেল
িক িক করেত হেব ?

cÖvB‡fU d÷vwis wK?
hLb 16 eQ‡ii wb‡Pi (wW‡R‡evì n‡j 18 eQ‡ii wb‡Pi) †Kv‡bv ev”Pv‡K Zvi wb‡Ri gv-evev wKsev ÔwbKU
AvZ¥xqÕ Qvov Ab¨ †KD †`Lv‡kvbv ev jvjb cvjb K‡ib ZLb Zv‡K ejv nq cÖvB‡fU d÷vwis| GwU ev”Pvi
gv/evev Ges jvjb cvjbKvixi g‡a¨ 28 ev †ewk w`b ev”Pv‡K †`Lv‡kvbv Kivi e¨vcv‡i e¨w³MZ fv‡e
m¤úbœK…Z GKwU Pzw³| ÔwbKU AvZ¥xqÕ ej‡Z †evSv‡bv nq mr gv/mr evev, `v`v/`v`x/bvbv/bvbx, fvB, †evb,
PvPv/gvgv/Lvjy/dzcv ev dzcy/Lvjv/PvPx/gvgx (m¤ú~Y© i‡³i, Aa© i‡³i ev weevn m~‡Î AvZ¥xq)|

pাiেভট ফsািরং বলেত িক েবাঝােনা হয় ?
যখন 16 বছেরর নীেচ (িডেসবল হেল 18 বছেরর নীেচ) েকােনা বাcা তার মা/বাবা িকংবা aিভভাবেকর o েকয়ারােরর (েহফাজতকারীর) মেধয্
সmnকৃ ত eকিট বয্িkগত চু িkর িভিtেত িনেজর মা-বাবা, ঘিন সmেকর্ র আtীয় বা আiনানুগ aিভভাবক ছাড়া aনয্ কােরার েহফাজেত 28
বা েবিশ িদন থােক, তখন তােক বলা হয় pাiেভট ফsািরং। ঘিন সmেকর্ র আtীয় বলেত েবাঝায় স মা/স বাবা, দাদা/দাদী/নানা/নানী,
ভাi, েবান, চাচা বা ফু ফু (সmণর্ূ রk সmকর্ , aেধর্ক রk সmকর্ বা িববাহ িকংবা িসিভল পাটর্ নারিশেপর িভিtেত সmকর্ যাi েহাক না েকন)।

pাiেভট ফsার েকয়ারারেক েয আiনগুেলা েমেন চলেত হেব
যিদ েকu pাiেভট ফsার েকয়ারার হন aথর্া aনয্ কােরার বাcােক 28 বা েবিশ িদন েদখােশানা কেরন তেব আiন aনুযায়ী েলাকয্াল
কাuিnলেক িতিন তা জানােত বাধয্ থাকেবন।
pাiেভট ফsািরং চু িk সmেকর্ েলাকয্াল কাuিnলেক না জানােল তা দnনীয় aপরাধ িহসােব গনয্ হেব।

তু িম িক eকজন pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত রেয়ছ ?
যিদ েতামার মা-বাবা aথবা ঘিন সmেকর্ র েকu aনয্ কােরার েহফাজেত েতামােক িদেয় 28 বা আেরা েবিশ িদন তার িনেজর বাcার মত
েতামােক েদখােশানা করার aনুেরাধ কেরন, তেব বুঝেত হেব েয তু িম pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত রেয়ছ।
েয েলাকিট তার িনেজর ঘের েতামােক লালন পালন করেছন েসi েলাকিটেক বলা হয় pাiেভট ফsার েকয়ারার।
েতামােক েক েদখােশানা করেছন eবং তু িম েকাথায় থাকছ তা যােদর জানা থাকা দরকার
যিদ তু িম েতামার িনেজর পিরবাের না েথেক aনয্ েকােনা পিরবােরর সােথ থাক, তেব েলাকয্াল কাuিnেলর জানা pেয়াজন েতামােক েক েদখােশানা
করেছন eবং তু িম েকাথায় থাকছ। েতামার িনরাপtার জনয্i তােদর তা জানা দরকার। eেত েলাকয্াল কাuিnল েতামার o েতামার মত pিতিট
বাcার িনরাপtা eবং যথাযথ েসবাযt িনি ত কের িনেত পারেবন।

েতামার pাiেভট ফsার েকয়ারার েতামার জনয্ যা যা করেত বাধয্ থাকেবন
pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত থাকাকােল েতামার ফsার েকয়ারার তার িনেজর বাcার মতi েতামার েদখােশানা করেত বাধয্ থাকেবন।
েকােনা eকজন মা তার িনেজর সnানেদর জনয্ pিতিদন যা যা কেরন, তার সবগুেলা েতামার েবলায় করেতo িতিন বাধয্ থাকেবন। িনেচ ফsার
েকয়ারােরর িকছু েমৗিলক দািয়t আমরা তু েল ধরলাম:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

েতামােক pিতেবলার েযমন নাsা, দুপুেরর o রােতর খাবার িদেত বাধয্ থাকেবন
েতামার চু ল eবং tেকর যথাযথ যt েনেবন
েতামােক গরম o পির ার জামাকাপড় পরেত েদেবন eবং েতামােক eকিট পৃথক িবছানায় ঘুমােত েদেবন
েতামােক িনয়িমত ভােব sেল
ু পাঠােবন যােত কের তু িম েলখাপড়া চািলেয় েযেত পােরা
aসুখ িবসুখ হেল বা আহত হেল বা pিতেষধক িটকার দরকার হেল ডাkােরর কােছ িকংবা হাসপাতােল িনেয় যােবন
েডিnেsর কােছ িনেয় যােবন যােত েতামার দােতঁ র যথাযথ যt েনoয়া হয়
তু িম যােত বnt
ু গেড় তু লেত পােরা eবং েতামার পছেnর েখলাধূলা বা শেখর কাজগুেলা করেত পােরা তা িনি ত কের েনেবন
েতামার পিরবােরর সােথ েযাগােযাগ রkায় সাহাযয্ করেবন
েতামার o েতামার পিরবােরর কােছ গুরtু পুণর্ ধম য় কাজকমর্ eবং রীিতনীিত aনুসরেণ সাহাযয্ করেবন।

েতামার o েতামার পিরবােরর কােছ েয েয িজিনষ গুরtু পূণর্ েসগুেলা েতামার pাiেভট ফsার েকয়ারার সmান করেত বাধয্ থাকেবন। যিদ িনিদর্
সমেয় ধম য় pাথর্না করার দরকার হয় বা িবেশষ ধরেনর খাবার েখেত হয় তেব েতামার pাiেভট ফsার েকয়ারার তা dা করেত o তােত

েতামােক সাহাযয্ করেত বাধয্ থাকেবন। েতামার িনেজর সংsিত
ৃ সmেকর্ িশkা লাভ করার eবং েতামার মাতৃ ভাষাভাষী কিমuিনিটর সােথ
েদখাসাkাত করার সুেযাগ কের িদেত বাধয্ থাকেবন।

pাiেভট ফsার েকয়ারার েয কাজগুেলা করেত পারেবন না
pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত থাকার মােন ei নয় েয েকয়ারার েতামার মা িকংবা বাবা হেয় েগেছন, তু িম িকn েতামার আসল মা-বাবার
সnানi রেয় েগছ। সুতরাং েতামার pাiেভট ফsার েকয়ার িনmিলিখত কাজগুেলা করেত পারেবন না:
•
•
•
•
•

েতামার নাম বদলােত পারেবন না;
েতামার sল
ু বদলােত পারেবন না;
aনয্ েকােনা পিরবােরর েহফাজেত েতামােক রাখেত পারেবন না;
ei েদেশর aনয্ েকােনা sােন িনেয় েযেত পারেবন না
েতামার মা-বাবােক না বেল eবং তােদর aনুমিত না িনেয় aনয্ েকােনা েদেশ েতামােক িনেয় েযেত পারেবন না।

aনুিমত েদoয়ার মােন হল েকােনা িকছু চাiেল েসিটর utের “হা” বলা। েতামার মা-বাবার aনুমিত না িনেয় গুরত
ু র aসুখ িবসুখ বা মারাtক
জখেমর িচিকত্সার জনয্ বড় ধরেনর িচিকত্সা েতামােক েদoয়া যােব না। তেব জরুরী aবsা েদখা িদেল aথবা তাত্kিণক ভােব েতামার মাবাবার সােথ েযাগােযাগ করা সmব না হেল তখন িচিক সার বয্াপাের ডাkার িসdাn েনেবন।

েতামার pাiেভট ফsার েকয়ারােরর সােথ থাকেত সমসয্া হেc িক ?
যিদ তাi হয় তেব তু িম েফান করেত পােরা:
•
•

চাilলাiনেক (ChildLine) 0800 1111 নাmাের
িদ লাiনেক (The Line) 0808 884444 নাmাের

নতু বা www.childline.org.uk oেয়বসাiেট িগেয় িবsািরত েজেন নাo।

আপিন িক eকজন pাiেভট ফsার েকয়ারার ?
আপিন যিদ eকজন pাiেভট ফsার েকয়ারার হন aথর্া aনয্ কােরার বাcােক 28 বা আেরা েবিশ িদন ধের েদখােশানা করেত থােকন তেব আiন
aনুযায়ী আপনার েলাকয্াল কাuিnলেক তা জানােত আপিন বাধয্ থাকেবন।
•

েকােনা বাcােক 28 বা েবিশ িদন েদখােশানা করার চু িk করার পরপরi েলাকয্াল কাuিnলেক তা জানােত হেব।

•

বাcা যখন আপনার েহফাজত েথেক চেল যাoয়ার খবরিট সহ বাcা কার েহফাজেত িছল তাo েলাকয্াল কাuিnলেক জানােত হেব।

pাiেভট ফsািরং চু িk সmেকর্ কাuিnলেক না জানােল তা দnনীয় aপরাধ িহসােব গনয্ হেব।
আপনার েলাকয্াল কাuিnেলর িবsািরত ei oেয়বসাiেট পােবন: www.somebodyelseschild.org.uk/notify

pাiেভট ফsািরং চু িk সmেকর্ জানার পর েলাকয্াল কাuিnল যা যা করেব
pিতিট েলাকয্াল কাuিnেলর আiনানুগ দািয়t হল pাiেভট ফsািরং eর aধীন pিতিট বাcােক uপযুk েকয়ারার যথাযথ পিরেবেশ েহফাজত
করেছন িক না তা িনি ত করা। বাcািট িনরাপদ রেয়েছ িক না eবং তার pেয়াজনগুেলা িমটােনা হেc িক না, iতয্ািদ িনি ত হoয়ার জনয্i
uপেরাk কাজগুেলা কের িনেত pিতিট কাuিnল বাধয্ রেয়েছ। তা না হেল েকােনা েকােনা েkেt বাcার মা/বাবা জানেত পারেবন না তােদর
বাcােক িঠক মত েহফাজত করা হেc িক না।
pাiেভট ফsািরং চু িk সmেকর্ আপনার কাছ েথেক জানার পর কাuিnল:
• কাuিnেলর েলাক pাiেভট ফsার েকয়ারার o বাcািটর সােথ িনয়িমত ভােব েদখা কের কথা বলেবন;
• বাcার মা-বাবার সােথo কথা বলেবন;
• pেয়াজন েবােধ সাহাযয্ o পরামশর্ pদান করেবন।
তেব, যিদ েলাকয্াল কাuিnল মেন কেরন েয, বাcািটেক েযখােন রাখা হেয়েছ তা uপযুk নয় eবং বাcােক তার মা-বাবার কােছ েফরত
পাঠােনাo সmব নয়, তেব বাcািটর িনরাপtার বয্াপাের করণীয় কাজগুেলার বয্াপাের তারা িসdাn েনেবন। তা করেত িগেয় কাuিnল হয়ত
বতর্ মান েকয়ারােরর জনয্ সহায়তার বয্বsা করেব eবং েকােনা েকােনা েkেt বাcােক কাuিnেলর েহফাজেত িনেয় েনেবন।

আপনার েলাকয্াল কাuিnেলর সােথ েযাগােযাগ করেত psত নন ?
আপিন যিদ eকজন pাiেভট ফsার েকয়ারার হন বা আপনার বাcা যিদ pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত থােক aথবা আপনার জানামেত
েকােনা বাcােক pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত রাখা হেয় থাকেল, আiন aনুযায়ী েলাকয্াল কাuিnলেক তা জানােত আপিন বাধয্
থাকেবন।
তেব, কাuিnেলর সােথ েযাগােযাগ করার আেগ যিদ িবষয়িট িনেয় কােরার সােথ আলাপ করেত চান তাহেল দয়া কের আপনার eলাকার
িব.e.e.eফ পরামশর্ লাiেন েফান করুন:
•

সাuথ iংলয্াn: 020 7421 2670

•

েসেnল eবং নথর্ iংলয্াn: 0870 241 0663
oেয়লস: 029 2076 1155 aথবা 01745 336336

•

িবকl িহসােব িনেচর েয েকােনা eকিট pিত ােনর সােথ েযাগােযাগ করুন:
িচলে n িলগয্াল েসnার (Children’s Legal Centre)
0845 120 2948
www.childrenslegalcentre.com

সমg iu.েক জুেড় বাcােদর, বাcােদর aিভভাবকেদর eবং েপশাজীিবেদর জনয্ আiনগত পরামশর্ eবং pিতিনিধt করার েkেt
িচলে n িলগয্াল েসnােরর বহু বছেরর aিভjতা রেয়েছ।
িভেkািরয়া kাiিm ফাuেnশন (Victoria Climbie Foundation)
020 8574 4121
www.victoria-climbie.org.uk

পিরবারগুেলােক নানান ধরেনর সমসয্ায় সাহাযয্ করার uেdেশয্ ei ফাuেnশন গঠন করা হেয়েছ। eর মেধয্ রেয়েছ আiনগত
aিধকার, eবং বাcােদর pিতরkার বয্াপাের পরামশর্।

িpজনাসর্ ফয্ািমিলজ েহlলাiন (Prisoners’ Families Helpline)
0808 8082003
www.prisonersfamilieshelpline.org.uk

েজলখানার aিধবাসী েকােনা মা/বাবার বাcােক যিদ আপিন লালন পালন কেরন তেব আপিন িpজনাসর্ ফয্ািমিলজ েহlলাiেন েফান কের
পরামশর্ িনেত পােরন। eিট eকিট ি েটিলেফান সািভর্ স। আপনার আলাপ আেলাচনা সmণর্ূ রেূ প েগাপন রাখা হেব।
inারনয্াশনয্াল েসাশয্াল সািভর্ স iu.েক (International Social Service UK - ISS UK)
www.issuk.org.uk
0207 735 8941
ISS UK eকিট েরিজসnাডর্ চয্ািরিট pিত ান। ei pিত ান দুi বা তেতািধক েদেশর সােথ সmকর্ যুk বাcা o পিরবােরর িনরাপtার

বয্াপাের বয্িkবগর্ eবং েপশাজীিবেদরেক সাহাযয্ কের। ISS UK-র eকিট তথয্ o পরামশর্ লাiন রেয়েছ যা েসামবার েথেক শুkবার
10:00-13:00 টা eবং 14:00-16:00 টা পযর্n েখালা থােক।

তাছাড়া তােদরেক ei িঠকানায় iেমiল করেত পােরন: info@issuk.org.uk

েয বাcােক েহফাজত করেছন েস বাcা সmেকর্ আপনার যা যা জানা থাকা দরকার
বাcা সmেকর্ জানা o তােক ভালভােব লালন পালন করার sােথর্ বাcািটর মা-বাবা aথবা ঘিন সmেকর্ র আtীয়েদর কাছ েথেক বাcািট সmেকর্
েজেন েনেবন।
েযসব িবষেয় েজেন েনেবন েসগুেলার মেধয্ রেয়েছ:
•

পূবর্ iিতহাস

•

sাsয্গত iিতহাস

•

িক িক েখেত পছn কের

•

sল
ু

•

ধম য়, সাংsিতক
বা জািতগত পটভূ িম
ৃ

•

শখ

েকােনা বাcা pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত রেয়েছ জানেত পারেল যা যা করেত হেব
যিদ আপিন জানেত পােরন েয েকােনা eকিট বাcা pাiেভট ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত রেয়েছ তেব aবেহলা করেবন না। বাcািট হয়ত ভালi
আেছ। তারপেরo বাcােক ফsার েকয়ারােরর েহফাজেত রাখার খবরিট েলাকয্াল কাuিnলেক জানােনা eকিট আiনানুগ দািয়t। যথাযথ েkেt
বাcার মা/বাবা aথবা েকয়ারােরর সােথ কাuিnলেক জানােনার িবষয়িট িনেয় আলাপ কের িনন। তা না হেল আপিন িনেজi কাuিnেলর সােথ
েযাগােযাগ করেত পােরন। আপনার েলাকয্াল কাuিnেলর pাiেভট ফsািরং িডপাটর্ েমেnর িবsািরত জানেত চাiেল
http://www.privatefostering.org.uk/councils oেয়বসাiেট যান।

কাuিnলেক সরাসির জানােত sাcnয্ েবাধ না করেল aেনকগুেলা sতnt চয্ািরিটর সােথ েযাগােযাগ কের পরামশর্ িনেত পােরন। কেয়কিট চয্ািরিট
pিত ােনর িবsািরত uপের েদoয়া হেয়েছ (আপিন িক eকজন pাiেভট ফsার েকয়ারার ? aধয্ায় েদখুন)।

