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িবষয়িবষয়::

 
উপ  িবষেয় আপনার ি  আকষন বক জানােনা যাে  য, ০৫ িডেস র ২০২২ তািরখ মিহলা ও িশ  িকেশারী হফাজতীেদর
িনরাপদ আবাসন ( সফেহাম), বাগবািড়, িসেলট সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল জনাব িনবাস র ন দাশ,
উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট, জনাব মা: আ র রিফক, উপপিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা অিফস, িসেলট
ও জনাব আয়শা আ ার ি , উপত াবধায়ক (অিতির  দািয় ), মিহলা ও িশ  িকেশারী হফাজতীেদর িনরাপদ আবাসন
( সফেহাম), বাগবািড়, িসেলট এবং উ  িত ােনর কমচারীগণ উপি ত িছেলন। িত ান  পিরদশনপর িন - া রকারীর
পযেব ণ ও িনেদশনাস হ পরবত  ব া হেন িনে  েল ধরা হেলা:
 
সারসংে প : অ  িত ােন কমকতা ও কমচারীেদর পদ অ েমািদত ১৩  ত ে  কমরত ০৭ জন। unicef হেত একজন
counsellor এবং একজন সমাজকম  কমরত আেছন। পিরদশনকােল ৩০ জন িনবাসী পাওয়া যায় যার মে  ২৩ জন নারী ও
০৭ জন ছেল িশ । নারীেদর মে  ১৩ জন বা  িববােহর  victim এবং অ রা িজিড েল িত ােন অন ানরত। িত ােনর
বািহেরর police Guard shed এবং িভতেরর গেট ১০ জন আনসার সাব িনক duty কেরন। ত /উপা  িনেয় জানা
যায়, অিতির  দািয় া  উপত াবধায়ক িনয়িমত িত ােন গমন কেরননা।
 
করনীয়:
ক. লপেদ কমরত উপত াবধায়ক এর মা জিনত  অি  অিতির  দািয় া  উপত াবধায়ক  কােজর িনবীড় তদারিকর
জ  িতিদন অ ত: একবার িত ােন গমন করেবন এবং সািবক িবষেয় াজ িনেবন ও িনেদশনা িদেবন। িনবাসীেদর দিনক
খাবার, িচিকৎসা সবা, িশ েদর পিরচযা ইত ািদ সেরজিমেন ততারিক িতিন করেবন।
খ. ইউিনেসফ িনেয়াগ ত কাউে লর িবেয় সং া  Victimেদর িনয়িমত Counselling করতঃ আদালেতর আেদেশ
তােদর পিরবাের রেণর ব া িনেবন; উপত াবধায়ক িবষয়  িনয়িমত তদারিক করেবন;
গ. িত ােনর িভতেরর ধান কলাপিসবল গেটর চািব অব ই আনসার বািহনীর হােত থাকেব,  িত ােনর  ার, দ র ইত ািদর
চািব িত ােনর দািয় া  কমচারীর হােত থাকেব এবং একেসট চািব উপত াবধায়ক এর িনকট সংরি ত থাকেব;
ঘ. হফজতীর সােথ অব ারত িশ র খাবার, য , পিরচযা, িচিকৎসা সবা ও শীতকালীন পাষাক উপত াবধায়ক তদারিক করেবন
এবং কান জ ির পিরি িত িনয় ণকারী ক প েক জানােবন।
ঙ. হফাজতীেদর বাবা/মা িতেরেক অ েকান Visitor সা াৎ পােবননা; হফাজতীর সােথ ক ক সা াৎ করেবন তা
আদালেতর আেদশ ও নীিতমালামেত উপত াবধায়ক যাচাই করেবন; উপত াবধায়ক যােক হফাজিতর সােথ সা ােতর অ মিত
িদেবন িতিন বা তারা সা াৎ করেবন। সা াৎকােল িত ােনর একজন কমচারী িনি ত উপি ত থাকেবন। আনসার বা িলেশর
অ মিতর মা েম কাউেক সা ােতর ব া করা যােবনা; অথাৎ উপত াবধায়ক ক ক যাচাই ও অ মিত সােপে  সা ৎকায
স াদন হেব।
 
এমতাব ায় বিণত িনেদশাবলী িনবাসী িশ েদর ও িত ােনর সেবা ম াথ িবেবচনায় বা বায়েনর জ ির পদে প হন ও
আপনার দ েরর িনয়িমত তদারিক অ াহত রেখ বা বায়ন অ গিত অ  দ রেক অবিহত করার জ  আপনােক অ েরাধ করা
হেলা। 
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মিহলামিহলা  ওও  িশিশ   িকেশারীিকেশারী  হফাজতীেদরহফাজতীেদর  িনরাপদিনরাপদ  আবাসনআবাসন(( সফেহামসফেহাম), ), বাগবািড়বাগবািড়, , িসেলটিসেলট  পিরদশেনরপিরদশেনর  ি েতি েত  বা বায়নেযাবা বায়নেযা
িনেদশনািনেদশনা।।
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তািরখ: 

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট।
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সদয় াতােথ/কাযােথ( জ তার মা সাের নয়):
১। মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। পিরচালক( িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
৩। উপত াধায়ক, মিহলা ও িশ  িকেশারী হফাজতীেদর িনরাপদ আবাসন( সফেহাম), বাগবািড়, িসেলট এবং
৪। অিফস কিপ।

২৬ অ হায়ণ ১৪২৯ ব া
১১ িডেস র ২০২২ ি া


