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জাতীয় মেনাসামািজক কাউে িলং নীিতমালা ২০১৬ (খসড়া)  

থম ভাগ 

১। িমকা 

বাংলােদশ উ য়নশীল দশ েলার মে  অ তম। ২০২১ সােলর মে  দশেক ম ম আেয়র এবং ২০৪১ 
সােলর মে  উ ত িবে র পযােয় উপনীত করার লে  দেশর আথ-সামািজক উ য়েনর জ  সি য় এবং 
উৎপাদনশীল জনেগা ী গেড় তালার লে  বতমান সরকার ব পিরকর। এত ে  রেণর লে  দেশর 
আপামর জনসাধারেনর শারীিরক, মানিসক, সামািজক ও আি ক তা িনি ত করার জ  েয়াজন 
মেনাসামািজক কাউে িলং। এ িবষেয় গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ১৫ অ ে েদ জনগেণর 
জীবনযা ার ব গত ও সং িতগত মােনর ঢ় উ িতসাধন িনি তকরেণর উপর র  আেরাপ করা 
হেয়েছ।  
‘মেনাসামািজক কাউে িলং’ বলেত মানিসক ও সামািজক উপাদানস েহর সম েয় এক  সবা লক 

ব া, যখােন মেনাৈব ািনক নীিতমালা বহােরর মা েম ি র মানিসক ও সামািজক নাবলীর থক 
থক ও সামি ক উৎকষতা সাধন ও সম া সমাধেন সহায়তা করােক ঝায়। মেনাসামািজক কাউে িলং 
মা  মানিসক সম ার জ ই েয়াজন নয়, বরং ইিতবাচক মেনাভাব গঠেনর জ ও েয়াজন। িবেশষ 

কের িশ র উপ  মানিসক িবকাশ সাধেন বাবা-মার দ তা ি , িশ া িত ােন, কমে  ও 
পািরবিরক পিরেবেশ পার িরক ােবাধ ও স ক বজায় রাখার জ  রাগ িনয় ণ, সামািজক 
যাগােযােগ দ তা ি , চাপ িনয় ণ ইত ািদ জীবন খী দ তা ি েত মেনাসামািজক কাউে িলং 
র ণ িমকা পালন কের। ি র আচরণগত ইিতবাচক পিরবতন সাধেনর মা েম সমােজ িপিছেয় 

যাওয়া জনেগা ী, অপরাধ বা নিতবাচক আচরেণর সােথ স ৃ  ি বগেক সামািজক উ য়েনর 
লে ােতর মে  িনেয় আসার ে  মেনাসামািজক কাউে িলং সহায়ক িমকা পালন কের। এছাড়া, 
যেকান ঘটনা পরবত  মানিসক আঘােতর ভাব িনরাময় কের  ও কম ম জীবনযাপেন িফের আসার 

জ  মেনাসামািজক কাউে িলং একাম  অপিরহায। মেনাভাব ও আচরেণর ইিতবাচক পিরবতেন 
মেনাসামািজক কাউে িলং এর িমকা অপিরসীম। বাংলােদেশর াধীনতার বণ জয়ম ী উপলে  িভশন 
২০২১- ক যথাযথ বাস বায়েনর ে  সকল নাগিরেকর ইিতবাচক মেনাভােবর উ য়ন সাধন েয়াজন। 

২। বতমান ি ত  
বাংলােদেশ মানিসক া  সবার ধারণা  ব বশী চিলত নয়। ২০০৬ সােলর জাতীয় মানিসক া  
ইনি উট এবং িব  া  সং ার যৗথ উে ােগ মানিসক সম া স িকত এক জাতীয় পযােয়র জিরপ 
অ যায়ী বাংলােদেশর মাট জনসং ার ১৬.১% নানািবধ মানিসক সম ায় েগ থােকন। ঢাকা িবভােগ 
িশ েদর মে  ১৮.০৪% এর মানিসক সম া রেয়েছ। এই সম ার িপছেনর কারণ েলার মে  
শশবকালীন িবলি ত িবকাশ, অ ি , যথাযথভােব িতপালেনর অভাব, িনর রতা, আ িনয় েণর অভাব, 

দাির তা, বকার , পািরবািরক ও সামািজক জীবেন িবিভ  ধরেনর সম া, অ াি , অসহনীয় মানিসক 
চাপ, মানিসক ও যৗন হয়রািন, সিহংসতা, যৗ েকর চাপ, পরকীয়া ও দা ত কলহ ইত ািদ। এই 
উপাদান েলা এক িদেক যমন মানিসক সম া তরী করেছ ক তমিনভােব িবিবধ সামািজক ও 
শারীিরক সম াও ি  করেছ। বতমােন মা ষ নানািবধ শারীিরক সম া যমন: ডায়ােব স, ক া ার, 

দেরাগ, হাপ নী, মাইে ন ইত ািদেত েগ থােক, আর এর সােথ মানিসক তার স ক রেয়েছ। কারণ 
একজন ি  যখন মানিসক চােপ থােকন তখন তার শারীিরক সম া েলা ি  পায়। আবার কান ি  
দীঘিদন ধের শারীিরকভােব অ  থাকেল মানিসকভােবও স যমন ভে  পেড় তমিন তার পিরবারও 
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মানিসক অশািম েত েগ। ফেল তােদর মে  িবষ তা, ি ম া, আেবগ িনয় েণ অ মতাসহ নানািবধ 
মানিসক সম া দখা দয়। 
িবে র অ া  দেশর ায় বাংলােদেশও সামািজক সম া, যমন: যৗন হয়রািন, নারী ও িশ র িত 
সিহংসতা, েবােধর অব য় ইত ািদ িব মান। িনযাতেনর ফেল অেনক স াবনাময় মেয় িশ  ও নারী 
মানিসক য ণা সহ  করেত না পের আ হত ার পথ বেছ িনে  অথবা নানািবধ মানিসক সম ায় গেছ। 
আ হত া ও এর বণতার সােথ মানিসক া  ও মানিসক রােগর িনিবঢ় স ক রেয়েছ। আ হত ার উপর 
এক গেবষণায় দখা যায়, আ হত াকারীেদর শতকরা ৯০ ভােগর কান না কান ধরেনর মানিসক সম া 
িছল। আ হত ার জ  সবেচেয় বশী দায়ী য মানিসক রাগ তার নাম িবষ তা। জাতীয় মানিসক া  
ইনি উট, ঢাকা এবং িব া  সং ার এক জিরেপ দখা যায় আমােদর দেশ িবষ তার হার ৪.৬%। 

াশনাল মা কাউে িলং স ােরর এক জিরেপ দখা গেছ য, এই স াের আগত ২৫ হেত ৩০ বছেরর 
িববািহত নারীেদর মে  িবষ তার হার অিববািহেতর লনায় বশী। এ প সামািজক সম া সমাধােনর 

ে  মেনাসামািজক কাউে িলং িবেশষ িমকা পালন কের থােক।  
[[ 

[উ ত িবে র দশ েলােত িত  িশ া িত ান, সং া, বড় িশ  কারখানােত মেনাসামািজক কাউে লর 
রেয়েছ। যৗন হয়রানী  িশ া ও কমপিরেবশ তরীেত বাংলােদশ ীম কােটর হাইেকাট িবভাগ ক ক 
২০০৯ সােলর ১৪ ম তািরেখ দ  নীিতমালার  ৫(খ) অ ােয় সেচতনতা ও জনমত ি েত িত ানস েহ 

েয়াজনীয় কাউে িলং এর ব া চা  করার িনেদশ দান করা হেয়েছ। বাংলােদেশর নাগিরকেদর 
মানিসক া  র া, মানিসক া  সম ায় আ াম  ি  এবং মানিসক অ তায় আ াম  

ি েদর অিধকার ও মযাদার র া, সািবক ক াণ িনি তকরণ, সকেলর জ  সহজলভ  মানিসক া  
সবা দান এবং আ ষি ক িবষয়ািদ িনি তকে  জাতীয় মেনাসামািজক কাউে িলং নীিতমালা ২০১৫ 
ণয়ন করা হেয়েছ।  

৩। পিরিধ  

জাতীয় মেনাসামািজক কাউে িলং নীিতমালা ২০১৬ অ যায়ী বাংলােদেশ অবি ত মেনাসামািজক 
কাউে িলং সবা দানকারী হেবন সাইিকয়াি , ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ , 
সাসাল ওয়াকার, ি িনক াল সাসাল ওয়াকার অথবা সকল পশাজীিব যার  নতম যেকান িবষেয় 

সণাতক িড ী এবং কাউে িলং িবষেয় সরকার ক ক ী ত িত ান হেত িনিদ  সমেয়র জ  িশ ণ 
রেয়েছ।  এই নীিতমালার িভি েত মানস ত মেনাসামািজক কাউে িলং সবা িনি ত করা স ব হেব। এই 
নীিতমালােত মেনাসামািজক কাউে লেরর সবিনমণ হেত সেবা  পশাগত দ তা, আচরণগত ও নিতক 
নীিতমালা স েক আেলাকপাত করা হেব। মেনাসামািজক কাউে িলং সবা দানকারী িত ােনর -  
কম পিরক না জাতীয় মেনাসামািজক কাউে িলং নীিতমালা ২০১৫ এর আি েক িনধারণ করেব। এর ফেল 
জবাবিদিহতা তরী হেব এবং পিরবী ণ ব া শি শালী হেব।  
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৪। উে  

         জাতীয় মেনাসামািজক কাউে িলং নীিতমালা ২০১৬ এর উে স হ িনমণ প: 
৪.১  গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর আেলােক জনগেণর জীবনযা ার ব গত ও  

সং িতগত মােনর উ িত সাধন,  মানিসক ও সামািজক িবকাশ, দ তা ি সহ কম ম 
জনেগা ীেত র পাম ের সহায়তা করণ; 

৪.২    িশ া িত ােন িশ াথ েদর ঝের পড়া রাধ, জনশীলতার িবকাশ, আন দায়ক পিরেবেশ 
পাঠদান এবং িশ ক-িশ াথ  স ক িনি ত করণ; 

৪.৩   কমে ে  পার িরক পশাগত স ক বজায় রাখার জ  কাযকর যাগােযাগ দ তাসহ 
িবিভ  জীবনদ তা স ক িনয়িমত িশ ণ দােনর মা েম ু কমপিরেবশ তরী 
করণ; 

৪.৪   িতব ী ি  এবং সমােজর অন সর জনেগা ীেক লে ােত আনয়েনর মা েম জাতীয় 
আয় ি েত সহায়তা করণ; 

৪.৫    া িতক েযাগ ও মানব  েযােগর ফেল মানিসক ও সামািজকভােব িত  ি েক 
াভািবক জীবেন িফিরেয় আনার জ  মেনাসামািজক পশাজীিবেদর দািয় েবাধ এবং 

নটওয়ািকং শি শালী করণ; 
৪.৬   গণমা েম মেনাসামািজক কাউে িলং সবা স েক জনসেচতনতা ি র জ  কাযকর 

পদে প হণ করণ। 
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ি তীয় ভাগ 

৫। পািরবািরক জীবেন মেনাসামািজক কাউে িলং  

৫.১ পািরবািরক স ক 

 ৫.১.১.   ববািহক স েক আব  হবার েব পার িরক বাঝাপড়া, ববািহক স েকর র  

অ ধাবন এবং িববাহ পরবত  জীবন স েক অবগতকরেণর জ  িত  

কিমউিন েত িববাহ িনব নকারীর সহায়তায় িববাহ ব কাউে িলং এর ব া করা 

হেব। এ লে  িববাহ িনব কেদর িববাহ ব কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ এবং 

গাইডলাইন দান করা হেব।  

5.1.2.   দা ত  সম া িনরসন ও খী দা ত  জীবন িনি তকরেণর লে  িত  

জলা ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয় একজন কমকতােক এবং 

সংিশ  বসরকাির সং ার িতিনিধেক দা ত  কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ 

এবং বহািরক া য়াল দান করা হেব।  

5.1.3.  পািরবািরক সম া িন পন এবং পািরবািরক স ক জারদারকরেণর জ  

পািরবািরক কাউে িলং েয়াজন। যসকল পিরবাের ায়ী মানিসক সম া যমন: 

িসেজাে িনয়া, বাইেপালার িডসঅডার, আ হত া বণ ি  রেয়েছ অথবা যসকল 

পিরবাের িনক শারীিরক সম া যমন: ক া ার আ াম  ি , প াঘাত , 

প , দেরাগী ি  রেয়েছ; সসকল পিরবােরর সদ েদর জ  িবেশষ কের 

পিরচযাকারীর জ  মানিসক া  সবা দান কে , হাসপাতাল এবং উপেজলা 

া  কে  মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া করার উে াগ নয়া হেব। এ 

লে  িত  জলা ও উপেজলা পযােয়র সরকাির ও বসরকাির কমকতা, 

হাসপাতাল সমাজেসবা কমকতােক পািরবািরক কাউে িলং িবষেয় িবেশষ িশ ণ 

এবং গাইডলাইন দান করা হেব।  

 ৫.১.৪.      পিরবািরক জীবেন অেনক সময় অনাকাি ত ঘটনা ( যমন; কান সদে র ঘটনা 

বা আকি ক র তর অ তা বা ) ঘেট থােক, এর ফেল পিরবােরর সদ রা 

অেনকসময় এই আকি কতার সােথ খাপ খাওয়ােত থ হয় এবং তার মে  

অেনক সময় মানিসক সম ার িবিভ  ল ণ দখা িদেত পাের। এই শাক ও 

িন:স তা কা েয় উঠার জ  উ  স ীর পাশাপািশ পিরবােরর ত ি র 

ঘিন জেনর ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং েয়াজন। এ লে  িত  জলা 
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ও উপেজলা পযােয়র সরকাির ও বসরকাির কমকতা, হাসপাতাল সমাজেসবা 

কমকতা এবং এলাকার ধম য় িত ােনর নতােক শাক শমন কাউে িলং 

িবষয়ক িশ ণ এবং গাইডলাইন দান করা হেব।  

5.1.5.    পািরবািরক জীবেন িববাহ িবে েদর ঘটনা পিরবােরর সদ েদর মেন একিদেক 

যমন িব প ভাব ফেল ক তমিনভােব পিরবােরর য সদে র জীবেন উ  

ঘটনা ঘেটেছ তার মে ও আ গ ািন ও িবষ তা তরী কের। িববাহ িবে েদর েব 

িবে দ স েক িস াম  হেণর জ  এবং িববাহ িবে েদর পের ঐ পিরবাের 

কান সম ান থাকেল তার মানিসক তা িনি ত করার জ  মেনাসামািজক 

কাউে িলং সবা একাম  েয়াজন। এছাড়াও কান িকেশার-িকেশারী 

বেয়াঃসি েণ উপনীত হেল বা ভালবাসার স েকর কারেণ মানিসক িবপযেয়র 

স ুখীন হেত পাের। এজ  জলা ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা এবং 

সমাজক াণ কমকতােক িবে দ এবং মানিসক অব া িবষয়ক মেনাসামািজক 

কাউে িলং িশ ণ এবং গাইডলাইন দান করা হেব। এে ে  েয়াজেন দ  

মানিসক পশাজীিবর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ  এবং 

সাইি য়াি ) সহায়তা দােনর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। 

5.1.6. হপিরচািরকােক পিরবােরর একজন সদ  িহেসেব িবেবচনা কের তার সােথ 

পিরবােরর সদ েদর আচরণ িক ধরেণর হেব স স েক অবগত করেত হেব। 

েয়াজেন তােদর শারীিরক ও মানিসক সম া অ যায়ী মেনাসামািজক কাউে িলং 

এর ব া করা হেব। 

5.2.   মানিবক িবকাশ  

5.2.1. সম ান জে র েব ও পরবত  সমেয় নবজাতক সম ান লালনপালন স েক 

এবং সম ােনর ু িবকােশর ে  েয়াজনীয় উপাদান স েক জনসেচতনতা 

ি  করার জ  কিমউিন  িভি ক চারণা পিরচালনার উে াগ হণ করা হেব। 

এ লে  িত  কিমউিন  ি িনক এবং সরকাির/ বসরকাির হাসপাতােল 

কমরত নাস এবং সমাজেসবা কমকতােক িপ  ও মা  অজেনর ববত  ও 

পরবত  কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ এবং গাইডলাইন দান করা হেব।  

5.2.2 িশ র িবকােশর িবিভ  স ের যমন: নবজাতক, ি ল, অিতৈশশব, ম  শশব 

এবং াম  শশবকালীন সমেয় তার আচার আচরণ এবং শারীিরক িবকাশ িভ  

হেয় থােক। িপতামাতা-সম ান-পিরচযাকারীর এিবষেয় িবেশষ ান থাকা 
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েয়াজন। এ লে  িত  িশ া িত ােন িনিদ  সময় অম র বাবা-মা, 

িশ াথ েদর জ  সেচতনতা লক কায ম হণ করা হেব।  

5.2.3. বয়ঃসি কােল ি র জীবেন শারীিরক ও মানিসক াে র াপক পিরবতন 

সািধত হয়। এসময় আেবগীয় অ িত েলা বশী হেয় থােক বেল এই বয়সটা 

বশ সংেবদনশীল। যার ফেল এই পিরবতেনর সােথ যথাযথভােব মািনেয় নয়ার 

জ  বয়ঃসি কালীন মেনাসামািজক কাউে িলং একাম  েয়াজন। এছাড়াও 

ধষণ, যৗন হয়রািন এবং অ বয়েস মা হওয়া িতেরাধ করার জ  

বয়ঃসি কালীন ছেলেমেয়েদর জ  স  এ েকশন একাম  েয়াজন। এ লে  

িত  িশ া িত ােন িবেশষ কের মা িমক ও উ  মা িমক িব ালেয় এই 

িবষেয় দ  মেনাসামািজক কাউে লর িনেয়ােগর ব া করা হেব। 

৫.২.৪.   বয়ঃসি কােল সম ানরা বশী মা ায় আেবগ বণ হেয় থােক, যার ফেল আ -

িনধন (Self- Harm) বা আ হত ার বণতা তােদর মে  বশী ল  করা 

যায়। এই প পিরি িত িতেরাধ করার জ  বাবা-মা, পিরবােরর সদ  এবং 

িশ কেদর সেচতনতা ি র জ  সহজ উপােয় বয়ঃসি কালীন সম ােনর সােথ 

অিভেযাজন এর উপর িশ ণ দয়া েয়াজন। এ লে  িত  িশ া িত ােন 

িনিদ  সময় অম র বাবা-মা, িশ াথ েদর জ  সেচতনতা লক কায ম হণ 

করা হেব।  

5.2.5. পিরবােরর বীণ সদ েদর (িসিনয়র িস েজন) িবিভ  সণা িবক জ লতার 

কারেণ িতশি  লাপ পেয় থােক, িবষ তা, রাগ িনয় ণজিনত সম া দখা 

দয়। আবার পিরবাের যারা অবসর হণ কের তােদর মে  অেনক সময় 

হীনম তােবাধ বেড় যায় এবং তারা মশঃ অিত সংেবদনশীল হেয় পেড়। এর 

ফেল পিরবােরর অ  সদ রা অেনক সময় িব তকর অব ার স ুখীন হেয় 

থােক। এ সকল অব ােক সহনীয় করার জ  িত  এলাকােত 

কিমউিন িভি ক মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া করার উে াগ হণ 

করা হেব। এ লে  িত  এলাকার সরকাির ও বসরকাির কমকতােক 

কিমউিন িভি ক মেনাসামািজক কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ দান করা হেব। 
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৬। পশাগত জীবেন মেনাসমািজক কাউে িলং  

6.1      িশ া িত ান 

৬.১.১. িশ াথ েদর সােথ িশ ক-িশি কা, কমকতােদর স ক বজায় রাখার জ  

িশ কেদর ম কার স ক উ য়ন, ি গত চাপ মাকােবলার জ  িশ ক-

িশি কা, কমকতা-কমচারীেদর মেনাসামািজক কাউে িলং িনি ত করা 

েয়াজন। এ লে  িত  িশ া িত ােন িশ ক ও িশ াথ েদর ি গত ও 

পশাগত সম া িনরসেনর ে  স ােহ িনিদ  সমেয়র জ  থক খ কালীন 

মেনাসামািজক কাউে লর রাখার উে াগ নয়া হেব, যােত কের পশাগত চাপ 

মাকােবলা, আচরণগত এবং আেবগীয় সম া িনরসেনর উপর পযা  িশ ণ 

এবং পারিভশেনর েযাগ থােক। এছাড়াও িত  িশ া িত ােন যা তার 

িভি েত ইজন কের িশ কেক মেনাসামািজক কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ 

দান করা হেব। 

                 ৬.১.২.  িপতা-মাতা ও অিভভাবকেদর সােথ িনিদ  সময় অম র সেচতনতা লক 

কাউে িলং িশ ণ দােনর জ  িত  িশ েকর এই িবষেয় িবেশষ ান 

থাকা আব ক। এ লে  িত  সরকাির এবং বসরকাির চাস িনং কেলজ 

ও ইনি উেটর ক াির লােম মেনািব ান ও সেচতনতা লক কাউে িলং 

অম  করার উে াগ হণ করা হেব। চাস িনং কেলজ ও ইনি উেটর 

ক াির লােম মানিসক া  সবা এবং আচরণগত সম া মাকােবলা স িকত 

িবষয় এবং সবা াি র ানস েহর িবস ািরত কানা অম  করা হেব। 

 ৬.১৩  িত  িশ া িত ােন িশ াথ  ও সমবয়সীেদর (Peer) কাউে িলং এর ব া 

করার উে াগ নয়া হেব। িত  াস হেত একজন কের িশ াথ  িনবাচন কের 

িপয়ার কাউে িলং এর উপর িশ ণ দান করা হেব। িত  ক াির লােম 

িবেশষ কের অ ম িণ হেত কেশারকালীন সম া এবং তা িনরসেন 

সহপাঠীেদর িমকা অম  করা হেব ।  

৬.১.৪  িবিভ  িশ া িত ােনর ব াপনা/পিরচালনা কিম র সদ েদর মানিসক চাপ 

মাকােবলা করার জ  িনিদ  সমেয়র পর মানিসক চাপ মাকােবলার  

কাউে িলং িশ েণর ব া হণ করা হেব।  
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6.2     কম ল 

6.2.1. সকল সরকাির ও বসরকাির এবং ায় শািসত সং া, িশ কারখানা, বসা িত ােন 

কমরত ঊ তন কমকতা থেক র  কের অধস ন সকল কমকতা/কমচারীেদর পশাগত 

ও সামািজক যাগােযাগ দ তা উ য়ন, রাগ িনয় ণ, মানিসক চাপ মাকােবলা, বান-আউট 

রীকরণ ইত ািদ িবষেয় অিভ  মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , 

কাউে িলং সাইেকালিজ ) এর মা েম িনিদ  সময় অম র কমশালা এবং েয়াজেন 

ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। কম েল 

সকেলর জ  িণধানেযা  নিতক িদকিনেদশনা দান করা হেব।   

6.2.2. সকল কমকতা ও কমচারীর জ  মেনাসামািজক কাউে িলং িবধা িনি ত করার জ  

দ  মেনাসামািজক কাউে লর িনেয়াগ করার ব া করা হেব। এ লে  ানীয়, জলা 

এবং জাতীয় পযােয় মানিসক া েসবা দান ক  যমন: াশনাল মা কাউে িলং 

স ার, নািসর ল াহ সাইেকােথরাপী  ইউিনট, বসরকাির সং া, জাতীয় মানিসক া  

ইনি উট, সরকাির ও বসরকাির হাসপাতােলর মানিসক া  িবভােগর সােথ িত  

সং ার মানব স দ উ য়ন িবভােগর নটওয়াক তরী করা। 

6.2.3. িত  সরকাির ও বসরকাির সং ায় কমকতা-কমচারী িনেয়ােগর ে  িনেয়াগ 

পরী ােত সাইেকালিজকাল এ াপ উট ট  অম  করার উে াগ নয়া হেব। 

র ণ পেদর ে  াথ র দািয়  ও াথ র মানিসক অব ার ম কার স ক 

িন পেনর জ  মেনািব ানী অম  করা হেব। 

6.2.4. িশ কারখানা এবং বসা িত ােন ব াপনা কমকতা-কমচারীেদর কম েলর িবিভ  

িদক যমন: িমক আচরণ, িমক আে ালন, আকি ক ঘটনা, বসািয়ক য় িত বা 

থতা ইত ািদ স েক সেচতনা ি  এবং যথাযথভােব খাপ খাওয়ােনার জ  

মেনাসামািজক কাউে িলং সবা িনি ত করার লে  বা তা লকভােব িনিদ  সমেয়র 

জ  দ  মেনাসামািজক কাউে লর িনেয়াগ করার ব া করা হেব। িযিন ি গত 

কাউে িলং এর পাশাপািশ দলীয় কাউে িলং দান করেবন।  

6.2.5. কান পে র িব াপন যন িশ  মেন বা মানব মেন িব প ভাব না ফেল এবং 

বািণিজ কীকরেণর ে  নিতকতার পিরপ ী না হয়, সজ  িত  িব াপেনর 

স রেবােড একজন দ  মেনািব ানী িনেয়াগ করা হেব। 
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6.2.6. িত  বসা িত ােন ব াপনা কমকতা- সবা দানকারী ও সবা হণকারীেদর জ  

িব মান ভা া অিধকার সংর ণ আইনা যায়ী িণধানেযা  নিতক িদকিনেদশনা 

ণয়ন বা তা লক করেত হেব। 

6.2.7. িতর া বািহনীেত কমরত এবং আইন ংখলা র ার দািয়ে  িনেয়ািজত পশাজীিব 

সদ েদর জ  মানিসক চাপ ও বান-আউট রীকরণ ইত ািদ িবষেয় অিভ  

মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ ) এর 

মা েম িনিদ  সময় অম র কমশালার আেয়াজেনর উে াগ হণ করা হেব। 

6.2.8. িতর া বািহনী ও আইন লা র াকারী বািহনীর কাযালয় এবং িশ ণ কে  

েত ক িশ ণাথ র ি গত এবং দলীয় মানিসক া  সবা িনি ত করার লে  

কমপে  একজন কের ি িনক াল সাইেকালিজ  িনেয়ােগর উে াগ হণ করা হেব। 

৭। জনিহতকর ও সমাজক াণ লক িত ােন মেনাসামািজক কাউে িলং  

7.1. হাসপাতাল, ি িনক,ডায়াগেনাি ক স ার এবং ািলয়া ভ কয়ার স ার 

7.1.1. িত  সরকাির ও বসরকাির হাসপাতাল, মিডেকল ি িনক, ডায়াগেনাি ক 

স ার এবং ািলয়া ভ কয়াের কমরত ডা ার, নাস, াদারস ও সহায়ক 

াফেদর পশাগত ও সামািজক যাগােযাগ দ তা উ য়ন, রাগ িনয় ণ, মানিসক 

চাপ মাকােবলা, বান-আউট রীকরণ ইত ািদ িবষেয় অিভ  মেনাসামািজক 

কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ ) এর মা েম 

িনিদ  সময় অম র কমশালা এবং েয়াজেন ি গত মেনাসামািজক 

কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। 

7.1.2. িত  হাসপাতােল য কমরত সমাজেসবা কমকতা রেয়েছ তােক শারীিরক 

রাগ ও তা িনরামেয় পিরচযাকারীর িমকা িবষয়ক িবেশষ কাউে িলং িশ ণ 

দান করা হেব। সমাজেসবা কমকতা িত  রাগী এবং রাগীর 

পিরচযাকারীগণেক াথিমক মেনাসামািজক কাউে িলং দান িনি ত করেবন। 

েয়াজেন হাসপাতােল বা িনকট  হাসপাতােল কমরত ি িনক াল 

সাইেকালিজ  বা হাসপাতাল কাউে লেরর কােছ রফার করেত হেব। 

7.1.3. বাণ ইউিনেট কমরত কমকতা-কমচারী, হাসপাতােল অবি ত লাশঘর, কবর ান, 

শ ােন কমরত কমকতা ও কমচারীেদর িনিদ  সময় অম র মানিসক চাপ 

মাকােবলা, বান-আউট রীকরণ ইত ািদ িবষেয় কমশালা এবং েয়াজেন  



 

F:\website upload\Law and Rule\National Psychosocial Councelling Law (Draft)-2016\National Psychosocial Councelling Law 
(Draft).doc 

ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। এ লে  

িত  বাণ ইউিনেট একজন কের ি িনক াল সাইেকালিজ  এবং কাউে িলং 

সাইেকালিজ  িনেয়াগ করা হেব। 

7.1.4. িত  ািলয়া ভ কয়াের িচিকৎসাধীন সকল রাগীেদর এবং তােদর 

পিরবােরর সদ েদর মেনাবল ি  এবং েয়াজনীয় পদে প হেণর জ  

মেনাসামািজক কাউে িলং িনি ত করেত দ  কাউে লর (ি িনকাল 

সাইেকালিজ  / কাউে িলং সাইেকালিজ / হি টাল সাইেকালিজ ) িনেয়াগ 

করা হেব।  

       ৭.২.     ধম য় উপাসনালয় 

7.2.1. ধম য় নতােদর (ইমাম, েরািহত, ফাদার, িভ ) মেনাসামািজক সম া স ক 

সেচতনতা ি  এবং সামািজক যাগােযাগ দ তা উ য়েনর জ  অিভ  

মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং 

সাইেকালিজ ) এর মা েম িনিদ  সময় অম র ধম িবষয়ক ম ণালেয়র 

স ৃ তায় কমশালা এবং েয়াজেন ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং এর 

ব া হেণর উে াগ হণ করা হেব। 

7.2.2. যেকান সংকটময় পিরি িতেত যমন; কান ঘটনায় িনহত ি র পিরবার 

পিরজন, অথবা িববাহ িবে েদর পর ি র মানিসক শি  ি েত ধম য় নতা বা 

র েদর িমকা অপিরসীম।এ লে  িত  ওয়ােডর ধম য় নতােদর জ  ধম 

িবষয়ক ম ণালেয়র স ৃ তায় সােপা ভ কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ এবং 

গাইডলাইন ণয়ন ও দান করা হেব।  

7.3. এিতমখানা, ড- কয়ার, িশ  িবকাশ ক , ছাটমিন িনবাস, আবািসক হাে ল এবং 

আবািসক হল  

7.3.1. িত  এিতমখানা, ড- কয়ার, িশ  িবকাশ ক , আবািসক হাে ল এবং 

আবািসক হল এর ব াপনা কমকতা-কমচারীেদর পশাগত ও সামািজক 

যাগােযাগ দ তা উ য়ন এবং আচরণ ব াপনা ইত ািদ িবষেয় দ  

মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং 

সাইেকালিজ ) এর মা েম িনিদ  সময় অম র কমশালা এবং েয়াজেন 

ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। 
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                ৭.৩.২.  এিতমখানা, ড- কয়ার, িশ  িবকাশ ক , আবািসক হাে ল ও আবািসক হল 

অব ানকারীেদর উপেযাজন মতা ি র জ  এবং ি গত সম া িনরসেনর 

জ  মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া িনি ত করা হেব। এ লে  উ  

ােন কমরত কমকতােদর সােপা ভ কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ এবং 

া য়াল দান করা হেব।  

7.3.3. এিতমখানা, ড- কয়ার, িশ  িবকাশ ক , আবািসক হাে ল ও আবািসক হল 

অব ানকারীেদর অিভভাবকেদর (যিদ থােক) জ  মেনাসামািজক কাউে িলং এর 

ব া করা হেব। এছাড়া সবা দানকারী ি  ও িত ানস েহর জবাবিদিহতা 

এবং মিনটিরং িনি ত করা হেব। 

7.4. পথিশ  

7.4.1. পথিশ েদর শারীিরক ও মানিসক যথাযথ িবকাশ এবং আচরণগত সম া 

িনরসেনর জ  স ােহ একিদন প কাউে িলং এবং েয়াজেন ি গত 

কাউে িলং এর ব া িনি ত করা হেব। এ লে  িত  সং ায় কাউে িলং এ 

পযা  িশ ণ রেয়েছ এমন ি েদর মেনাসামািজক কাউে লর িহসােব িনেয়াগ 

করা হেব। উ  কাউে রেক িনয়িমতভােব দ  মেনাসামািজক কাউে লর 

(ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ ) ারা পারিভশন এর 

ব া করা হেব। 

7.4.2. পথিশ েদর িনেয় যসকল সরকাির ও বসরকাির সং া কাজ কের তােদর 

কাউে িলং নীিতমালা অ সরণ িনি ত করা হেব। 

7.4.3. পথিশ েদর িনেয় কাজ কের এ প সং ার কমকতা-কমচারীেদর জ  থক 

মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া িনি ত করা হেব। পথিশ েদর িত 

সমােজর ি ভ ী পিরবতেনর জ  কিমউিন  পযােয় সেচতনতা লক 

কাউে িলং িশ ণ আেয়াজন করা হেব। 
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           ৭.৫   িতব ী জনেগা ী 

7.5.1. শারীিরক ও মানিসক িতব ী ি েদর লধারায় িনেয় আসার লে  ি িনক াল 

সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ , ি চ এ  াং েয়জ থরািপ , 

অ েপশনাল, ডভেলপেম াল ও িফিজওেথরািপ  এর সম েয় টীম গঠন করেত 

হেব, যােত উ  িতব ী ি রা িশ েণর মা েম আ -িনভরশীল হেয় উঠার 

েযাগ পেয় থােক। এছাড়া তােদর পিরবােরর সদ েদর মেনাসামািজক 

কাউে িলং এর ব া করা, যােত পের তারা পিরবােরর িতব ী সদ েদর 

সম া েলা কমত ঝেত পাের এবং সহায়তা দান করেত পাের।   

7.5.2. শারীিরক ও মানিসক িতব ীেদর সম া বাঝা এবং তােদর িত স ক আচরণ 

িনি ত করার লে  য সমস  িত ান িতব ীেদর িনেয় কাজ কের সসব 

িত ােনর কমকতা-কমচারীেদর কাউে িলং এর ব া করা হেব।েসবা 

দানকারী ি  ও িত ানস েহর জবাবিদিহতা এবং মিনটিরং িনি ত করা 

হেব। 

7.5.3. যসব সরকাির ও বসরকাির িত ান িতব ীেদর িনেয় কাজ কের সসব 

িত ােন কমপে  একজন সাইেকালিজ  বা ডভলপেম াল সাইেকালিজ  

িনেয়াগ বা তা লক করা হেব। 

7.6. -িনবাস  

7.6.1. -িনবােসর ব াপনা কমকতা-কমচারীেদর -িনবােস অব ানকারী ি েদর 

সম া বাঝা এবং সম া লক আচরণ ব াপনা িনি ত করার লে  

মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ করা হেব। এে ে  দ  মেনাসামািজক 

কাউে লর এর মা েম সবা দানকারী ি েক িশ ণ দান এবং পারিভশন 

িনি ত করা হেব। 

7.6.2. -িনবােস অব ানকারী ি েদর নানা ধরেনর সম া িনরসেন, পিরি িতর সােথ 

খাপ খাওয়ােত সাহা  করার জ  িশ ণ া  সবা দানকারী ি র মা েম 

দলীয় কাউে িলং এর ব া করা হেব। 

7.6.3. -িনবােস অব ানকারীেদর পিরবােরর সদ রা যােত া েম রেখ যাওয়া 

ি েদর িত স ক আচরণ ও দািয়  িনি ত করার লে  কাউে িলং এর 

ব া করা হেব।  
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7.6.4. িত  -িনবােস নতম একজন মেনািব ানী িনেয়াগ বা তা লক করেত হেব। 

7.7. িনরাপদ হফাজত ক  ও কারাগার 

7.7.1. সমাজক াণ ম ণালয় এবং মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র আওতায় 

পিরচািলত মেয়েদর জ  িনরাপদ হফাজত ক  ও কারাগাের অব ানকারীেদর 

নানা ধরেনর মানিসক সম া িনরসেন, পিরি িতর সােথ খাপ খেত সাহা  করার 

জ   কাউে িলং এর ব া করা হেব। 

7.7.2.  িত  িনরাপদ হফাজত ক  ও কারাগাের কমরত কমকতা-কমচারীেদর  

সখােন অব ানকারী ি েদর মানিসক সম া বাঝা এবং সই অ যায়ী ব া 

হেণর জ  সােপা ভ কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ এবং গাইডলাইন দান করা 

হেব।  

7.7.3. সাজা া  বা দ  া  আসামীেদর পিরবােরর সদ েদর মেনাসামািজক 

কাউে িলং এর ব া করা হেব। 

7.7.4. িত  িনরাপদ হফাজত ক  ও কারাগাের কমরত কমকতা-কমচারী এবং 

কারার ীেদর পশাগত ও সামািজক যাগােযাগ দ তা উ য়ন, রাগ িনয় ণ, 

মানিসক চাপ মাকােবলা, বান-আউট রীকরণ ইত ািদ িবষেয় অিভ  

মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ ) 

এর মা েম িনিদ  সময় অম র কমশালা এবং েয়াজেন ি গত মেনাসামািজক 

কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। 

7.8. িকেশার-িকেশারী উ য়ন ক  

7.8.1. অ ধ  ১৬ বছেরর অপরাধ বণ, ন িত এবং আইন লা পিরপ ী কমকাে  

জিড়ত িশ -িকেশারেদর চির  উ য়ন কের সমােজ নাগিরক িহসােব গেড় তালার 

জ  টংগী, েলরহােট অবি ত িকেশার উ য়ন কে  এবং কানাবাড়ীেত অবি ত 

িকেশারী উ য়ন কে  কমপে  একজন কের ি িনক াল সাইেকালিজ  বা 

কাউে িলং সাইেকালিজ , সাসাল ওয়াকার, ি িনক াল সাসাল ওয়াকার িনেয়াগ 

করা হেব। 

7.8.2.  িত  িকেশার উ য়ন কে  ও িকেশারী উ য়ন কে  কমরত কমকতা-কমচারী 

ক ক কে  অব ানকারী িকেশার/িকেশারীেদর মানিসক সম া ঝা এবং  
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সই অ যায়ী ব া হেণর জ  সােপা ভ কাউে িলং িবষয়ক িশ ণ এবং গাইডলাইন 

দান করা হেব।  

7.8.3. িত  িকেশার উ য়ন কে  ও িকেশারী উ য়ন কে  কমরত কমকতা-কমচারীর 

পশাগত ও সামািজক যাগােযাগ দ তা উ য়ন, আচরণ ব াপনা, বান-আউট 

রীকরণ ইত ািদ িবষেয় অিভ  মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল 

সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ ) এর মা েম িনিদ  সময় অম র 

কমশালা এবং েয়াজেন ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ 

করার উে াগ নয়া হেব। 

৮।    িবেশষ জনেগা ীর মেনাসামািজক কাউে িলং  

       ৮.১.  মাদক ে  িনভর জনেগা ী  

                ৮.১.১.  সমােজ মাদক স েক সেচতনতা বাড়ােনার জ  িত  এলাকােত ব সমাজেক 

একি ত কের মাদক িবেরাধী মেনাভাব গঠেনর জ  িবিভ  চারণা ও কিমউিন  

কাউে িলং এর ব া করা হেব। 

8.1.2.  মাদক সবনকারীেদর জীবেনর িত ইিতবাচক ধারনা তরী এবং আ িব াস 

বাড়ােত মেনাসামািজক কাউে িলং িনি ত করেত িত  জলা সদর হাসপাতাল 

এবং উপেজলা া  কমেপ ে  একজন কের ি িনক াল সাইেকালিজ , সাসাল 

ওয়াকার, ি িনক াল সাসাল ওয়াকার িনেয়ােগর ব া করা হেব। 

8.1.3. মাদক সবনকারীেদর পিরবােরর সদ েদর িবিভ  মাদক এর ল ণস হ স েক 

অবগত কের সম া সনা  এবং তা িতেরাধ করার জ  মেনাসামািজক 

কাউে িলং এর ব া করা হেব। এ লে  িত  জলা সদর হাসপাতাল এবং 

উপেজলা া  কমেপ ে  একজন কের ি িনক াল সাইেকালিজ  বা দ  

কাউে লর  (যার এ িবষয়ক িবেশষ িশ ণ রেয়েছ) িনেয়াগ করা হেব। 

8.1.4. বাংলােদেশ িব মান সকল মাদকাস  িনরাময় কে র ব াপনায় িনেয়ািজত 

কমকতা-কমচারীেদর সেচতনতা বাড়ােনার জ  এবং বান আউট ােনজ করার 

জ  ি িনক াল সাইেকালিজ  বা দ  কাউে লেরর মা েম িনিদ  সময় অম র 

কমশালা এবং েয়াজেন ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ 
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করার উে াগ নয়া হেব। সবা দানকারী ি  ও িত ানস েহর জবাবিদিহতা 

এবং মিনটিরং িনি ত করা হেব। 

8.1.5. মাদেকর ফল স েক অবগত করার জ  িত  এলাকােত ব সমাজেক একি ত 

কের মাদক িবেরাধী চারণা যমন: পা ার, িলফেলটসহ কিমউিন  িভি ক 

কাউে িলং এর ব া হণ করার মা েম মাদক বসায়ীেদর মেনাভাব পিরবতন 

করা হেব। এ লে  জলা ও উপেজলা পযােয়র সরকাির- বসরকাির কমকতােক 

কিমউিন  কাউে িলং কায ম মিনটর করার দািয়  দান করা হেব। 

8.1.6. মাদক সবনকারীেদর িত সমােজর নিতবাচক ি ভ ী পিরবতেনর জ  

এলাকািভি ক িবিভ  কমশালা এবং প লার িথেয়টারিভি ক কায ম হণ করা 

হেব। 

8.1.7. মাদক িনভরতা হেত বর হেয় আসা জনেগা ীর াভািবক ও  ভিব ত িনি ত 

করার লে  এলাকািভি ক প কাউে িলং এর ব া করা হেব। 

8.2. এইচআইিভ পিজ ভ ও এই স আ াম  জনেগা ী 

8.2.1. বাংলােদেশ এইচআইিভ ট  করার য সকল সং া রেয়েছ, সসকল সং ায়  এই 

পরী া করার আেগ ও পের মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া করেত হেব। এ 

লে  িত  সং ায় এইচআইিভ কাউে লর বা ভলানটারী কাউে িলং টি ং বা 

িভিস  কাউে লর িনেয়াগ করা হেব, িযিন এইচআইিভ ত আ াম  হওয়ার কারণ 

এবং এর পিরণিত ও  করণীয় স েক সবা হণকারীেক সেচতন করেবন। 

8.2.2. এইচআইিভ পিজ ভ ি েদর মেনাবল ি  এবং েয়াজনীয় পদে প হেণর 

জ  িত  জলা সদর হাসপাতােল এবং উপেজলা া  কমেপ ে  িনয়িমত 

এইচআইিভ কাউে িলং সবা দােনর ব া করা হেব এবং এইচআইিভ 

কাউে লর িনেয়ােগর ব া করা হেব। 

8.2.3. এইচআইিভ পিজ ভ ি েদর িনকটা ীয়েদর জ  িনয়িমত মেনাসামািজক 

কাউে িলং এর ব া করা হেব। এে ে  পরবত  জে র মে  এইচআইিভ 

যােত পিরবািহত না হয় এবং এইচআইিভ পিজ ভ এর ামী- ী’র মে  যন 

এইচআইিভ সং ািমত না হয় তার জ  িনয়িমত এইচআইিভ কাউে িলং বা 

িভিস  কাউে লর এর ব া করেত হেব । 
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8.2.4. এইচআইিভ পিজ ভ ি েদর সবা দানকারীেদর মানিসক পিরচযার জ  

িনয়িমত মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া করা হেব।  

 

8.3. ি গেমটাইজড জনেগা ী (িহজড়া, যৗনকম  ও সমকামী) 

8.3.1. সমােজর ি গেমটাইজড জনেগা ীর (িহজড়া, যৗনকম  ও সমকামী) উ য়ন এবং 

র ার জ  যসকল সং া রেয়েছ, সসকল সং ায় কমপে  একজন কের দ  

মেনাসামািজক কাউে লর িনেয়ােগর ব া করা হেব। ি গেমটাইজড জনেগা ীর 

জ  িত  সং ায় দ  মেনাসামািজক কাউে লর বা ি িনক াল সাইেকালিজ  

এর মা েম িনিদ  সময় অম র কমশালা এবং েয়াজেন ি গত মেনাসামািজক 

কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব।  

8.3.2. দ  কাউে লর বা ি িনক াল সাইেকালিজ  এর মা েম ব াপনায় িনেয়ািজত 

কমকতা-কমচারীেদর জ  িনিদ  সময় অম র কমশালা এবং েয়াজেন ি গত 

মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব।   

8.3.3. ি গেমটাইজড জনেগা ীর িত সমােজর ি ভ ী পিরবতেনর জ  এসকল 

জনেগা ীর উ য়েনর জ  সং ায় কমরত ি েদর মা েম িবিভ  

চারািভযােনর আেয়াজন করা হেব। 

৯।    জর রী েয়াজেন মেনাসামািজক কাউে িলং 

9.1. া িতক এবং মা েষর ারা িবপযয় 

9.1.1. বাংলােদেশ া িতক িবপযয় যমন: জেলা াস, িণঝড়, ব া, খরা, নদী 

ভা েনর মত ঘটনা ায়ই ঘেট থােক। সজ  েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয় 

এবং পিরেবশ ও বন ম ণালয় যৗথভােব েযাগ বণ এলাকার জনেগা ীর জ  

িবিভ  মেনাসামািজক সবা দানকারী পশাজীবী যমন: ি িনক াল 

সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ , সাইি য়া , সাইি য়াি ক াসাল 

ওয়াকারেদর সম েয় এক  জাতীয় মেনাসামািজক দল গঠন করা হেব।  

9.1.2. েযাগ ব াপনায় জাতীয় মেনাসামািজক দেলর মা েম িবিভ  এলাকােত 

ানীয় সাইে ান ি েপয়াডেনস কায েম িনেয়ািজত কম েক াথিমক 

মেনাসামািজক সবার উপর এক  দীঘ ময়াদী িশ ণ এবং া য়াল দান করা 

হেব। 
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9.1.3.  েযাগ ব াপনায় জাতীয় মেনাসামািজক সহায়ক দেলর মা েম ানীয় সরকার 

িবভাগ এবং েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র মা েম ইউিনয়ন পিরষদ 

সদ েদর েযাগকালীন সমেয় গতেদর সােথ আচরণ িবষেয় িশ ণ এবং 

আচরণ িবিধ স িকত া য়াল দান করা হেব।  

9.1.4. ানীয় সাইে ান ি েপয়াডেনস কায েম িনেয়ািজত কম েদর মা েম 

েযাগকালীন সমেয় েযাগ কবিলত ি েদর দলীয় কাউে িলং দান করা হেব।  

9.1.5. া িতক েযােগর সময় সবা দানকারী (িরিলফ ওয়াকার অথবা উ ারকম ) 

ানীয় স ােসবী, সাইে ান ি েপয়াডেনস কায েম িনেয়ািজত কম েদর দলীয় 

পারিভশেনর আওতায় িনেয় আসার উে াগ নয়া হেব। যখােন তােদর ি গত 

য  ও কােজর মান িনি ত করা হেব।  

9.1.6. া িতক িবপযেয়র পর িবপয  এলাকার জনেগা ীর মানিসক অব া পিরমাপ 

করা এবং ফেলাআপ করার জ  দলীয় মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া 

হণ করা হেব। এছাড়া মানিসক অব া ও চািহদা পিরমাপ কের চািহদামত সবা 

দােনর ব া করা এবং কাযকরী সবার মান পিরমাপ করার জ  গেবষণা 

পিরচালনা করা এবং দীঘেময়াদী ফেলাআেপর ( সবার মান ায়ন, গেবষণা 

করা, চািহদার পিরমাপ করা) ব া হণ করা হেব। 

9.2. জর রী সবা দানকারীেদর কাউে িলং 

9.2.1. জর রী সবা দানকারী সং ায় (ফায়ার সািভস, আইএফআরিস, েযাগ ব াপনা 

ও াণম ণালয়, বাংলােদশ সনাবািহনী, াশনাল ইমারেজ ী রসপনস ম এবং 

জাতীয় মেনাসামািজক  দল) কমরত কমকতা ও কমচারীেদর মানিসক চাপ 

মাকােবলা, বান-আউট রীকরণ ইত ািদ িবষেয় দ  মেনাসামািজক কাউে লর 

(ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ ) এর মা েম 

মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। 

9.2.2. জর রী সবা দানকারী সং ায় কমরত কমকতা ও কমচারীগণ যেকান জর রী 

েত কম স  হেয় থােক, যার ফেল তােদর পিরবােরর সদ েদর সােথ অেনক 

সময় ল ঝা িঝ হেয় থােক। তাই েয়াজেন পিরবােরর সদ েদর জ  

ফ ািমিল কাউে িলং এর ব া করা হেব। 

১০। যাগােযাগ মা েম মেনাসামািজক কাউে িলং  
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১০.১.  ত  ও যাগােযাগ ি  

১০.১.১   িত  ি  ও ইেলক িনক িমিডয়ােত কমরত কমকতা-কমচারীেদর এবং 

সাংবািদক ে র  মানিসক চাপ মাকােবলা, বান-আউট রীকরণ ইত ািদ িবষেয় িনিদ  সময় 

অম র অিভ  মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং 

সাইেকালিজ ) এর মা েম এ িবষয়ক কমশালা আেয়াজন এবং েয়াজেন ি গত 

মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ করার উে াগ নয়া হেব। 

10.1.2 সংবাদ মা েম কমরত সাংবািদক সহ সকল কলা- শলী িতিনয়ত নানা 

ধরেনর সিহংস ঘটনা পযেব ণ কের থােক, যা অেনক সময় তােদর মেন িবর প ভাব 

ফলেত পাের। সজ  িত  স ােব ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং সবা িনি ত 

করার জ  একজন কের িশ ণ া  মেনাসামািজক কাউে লর িনেয়াগ দােনর ব া 

হণ করার উে াগ নয়া হেব। 

10.1.3.  িত  ি  ও ইেলক িনক িমিডয়ার জ  িনিমত িব াপন িচ  সকল 

বয়েসর জ  হণেযা  িকনা এবং তা সামািজক ও ধম য় েবােধর পিরপ ী িকনা তা 

িনধারেণর জ  স র বাড ক ক অব ই একজন দ  ি িনক াল সাইেকালিজ  এবং 

কাউে িলং সাইেকালিজ   এর ারা মতামত হণ করার উে াগ নয়া হেব। 

10.2. পিরবহণ  

10.2.1 আকাশ, সড়ক, রলপথ এবং জলপথ পিরবহেনর সােথ সংিশ  কমকতা এবং 

কমচারীেদর পশাগত ও সামািজক যাগােযাগ দ তা উ য়ন, মানিসক চাপ মাকােবলা, 

াইিসস াব াপনা এবং সফ  পারেসপশন  িবষেয় কমে ে  িনেয়ােগর েবই িশ ণ 

দান করা হেব।  

১০.২.২. িত  যানবাহেনর চালক (পাইলট, সােরং ও াইভার) ক তার পশাগত সনদ 

দােনর েব দ তা িন পন পরী া (এ াপ উড ট ) িদেত হেব এবং উ  পরী ােত 

মেনাৈব ািনক পিরমাপন অম  কের তার উপি ত ি ম া, উে গ, কান মানিসক 

সম া রেয়েছ িকনা তা দ  মেনািব ানী ারা িনধারণ করার উে াগ নয়া হেব। 

10.2.3.  যেকান যানবাহেনর যা ীেদর যা ার েবই িনরাপদ যা ায় তােদর করণীয়, 

গম ে  পৗছঁােনার ে  িক িক সম া হেত পাের, যা া পেথর বণনা এবং যা া পেথর 

ঘটনার ে  তােদর করণীয় িক স স েক অবগত করার জ  সংিশ  ি বগেক 
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িবেশষ িশ ণ দান করা এবং দ  ি িনক াল সাইেকালিজ  এর মা েম উ  িশ ণ 

া য়াল তরী করার উে াগ নয়া হেব। 

10.2.4. ঘটনা পরবত  পিরবহেনর সােথ সংিশ  কমকতা, কমচারী ও যা ীেদর 

জর রী িভি েত মেনাসামািজক কাউে িলং দােনর  আেয়াজন করা হেব। এজ  মহা-সড়ক 

ও স  িবভাগ এবং া   ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র যৗথ উে ােগ এক  াইিসস 

ােনজেম  সল গঠন করা হেব, যখােন কমপে  একজন কের ি িনক াল সাইেকালিজ  

এবং ইজন কাউে িলং সাইেকালিজ  িনেয়ােগর ব া করেত হেব। 

10.2.5.  ািফক িলশগণ িতিদন কেঠার পির ম কের ািফক িনয় ণ কের থােক। 

এজ  তােদর মানিসক তা িনি ত করার লে  িত  ািফক িলশ িশ ণ কে  

একজন মেনাসামািজক কাউে লর (ি িনক াল সাইেকালিজ , কাউে িলং সাইেকালিজ , 

সাসাল ওয়াকার, ি িনক াল সাসাল ওয়াকার) এর মা েম চাপ মাকােবলা এবং িশিথলায়ন 

িবষেয় িশ ণ দান এবং েয়াজেন ি গত মেনাসামািজক কাউে িলং এর ব া হণ 

করার উে াগ নয়া হেব। 
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তীয় ভাগ 

১১। বাস বায়ন কৗশলস হ 

           ১১.১.জীবেনর িত  পযােয় মানিসক াে র যথাযথ িবকাশ সাধন, পিরবার ও পািরপািশবক 

পিরেবেশ পার িরক ােবাধ ও স ক বজায় রাখার লে  মেনাসামািজক 

কাউে িলং সবা িনি তকরেণর যাবতীয় কায ম মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 

াশনাল মা কাউে িলং স ােরর মা েম সম য় করা হেব।  

           ১১.২. বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর মানিসক া  র া, মানিসক া  সম ায় আ াম  

ি র  অিধকার ও মযাদা র া এবং সািবক ক াণ িনি তকরেণর লে  িবিভ  

ম ণালয়, িবভাগ এবং অধীন   দ র ও অিফসস েহর অবকাঠােমার উ য়ন ও েয়াজনীয় 

স সারেণর মা েম কম মতা ি  করা হেব। 
 

১২।    তা ও জবাবিদিহতা 
মানিসক া  র া ও সািবক ক াণ িনি তকরেণর ে  তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার 

লে  কাযকর প িত অ সরণ ও কায েমর অ গিত িনয়িমত পযােলাচনা করা হেব। 

১৩।   গেবষণা, পিরবী ণ ও ায়ন 

বাংলােদেশ মেনাসামািজক কাউে িলং সবার উ েরা র উ য়েনর জ  েয়াজনীয় গেবষণা, চলমান 

উে াগস েহর যথাযথ পিরবী ণ এবং ায়েনর িনিম  পদে প হণ করা হেব। 
 

১৪।   মেনাসামািজক কাউে িলং নীিত বাস বায়েনর জ  অথ সং ান 

বাংলাদেশর উ য়ন পিরক নায় মেনাসামািজক উ য়ন এক  অ ািধকার া  িবষয় িহসােব িবেবিচত হেব। 

এ ি েত সকল দীঘ ময়াদী উ য়ন পিরক নায় নাগিরক সমােজর মেনাসামািজক উ য়ন এবং মানিসক 

াে র অিধকােরর িবষয়স হ িনিদ ভােব অম  করা হেব। এ িবষেয় জাতীয় বােজেট পযা  অথ 

বরাে র জ  উে াগ হণ করা হেব। 

১৫।    চারণা 

মেনাসামািজক কাউে িলং এর েয়াজনীয়তা এবং এই সবা াি র িবষেয় ত  ম ণালয়সহ সংিশ  

সরকাির ও বসরকাির সং ার মা েম ি  ও ইেলক িনক িমিডয়াসহ, িবিভ  গণমা েম  াপকভােব 

চােরর উে াগ হণ করা হেব । 
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১৬।   আইন ও িবিধ িবধান ণয়ন এবং সংেশাধন 

জাতীয় মেনাসামািজক কাউে িলং নীিত বাস বায়েনর লে  চিলত আইন-কা ন ও িবিধ িবধােনর 

েয়াজনীয় সংেশাধেনর উে াগ হণ করা হেব। এছাড়া েয়াজনীয় ন ন আইন, িবিধ-িবধান, িনেদিশকা 

ইত ািদ ণয়ন করা হেব। 


