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এই কাশনা িকং দ া সাই  ল কে র িল িভি ক স াস বষম রীকরেণ সফল চচাসমূেহর বাংলােদশ ওেমন  হ  থ
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সূচীপ  
সূচনা
 

বাংলােদশ
 সখী বাংলােদশ ওেমন  হ  থ কায়ািলশন বাংলােদশ
 হাম ফ  িচলে ন এ ওেমন িভি ম এ সারভাইভার  ঢাকা আহসািনয়া িমশন
 িরকগনাইজ কনেস এ চেয়জ বাংলােদশ িলগ াল এ সািভস া
 ওয়ান প াইিসস স ার নারী ও িশ ম ণালয়
 িভি ম সােপাট স ার বাংলােদশ পুিলশ

ীস
 িগয়ার এেগইেন আইিপিভ ইউেরািপয়ান এি ভােয়ােল নটওয়াক
 াস ম  স এ ীট আট এেগইেন জ ার বই  ড ভােয়ােল ওেম শ ার
 িপএআইিডইএস ১০০ ফ ািমলী সােপাট স ার ফাউে শন অফ হিল আকিডওেসস অব এেথ
 এেথ কাউে িলং স ার িরসাচ স ার ফর জ ার ই য়ািল িমিন ী অব ইনেটিরয়র
 ইনটারেভনশন ইন মালা া ক া ফর িরিফউিজ ওেমন িডও মা স ার ফর িরসাচ অন ওেমন ইসু স

ভারত
 আওয়াজ দা ক াে ইন ই উট ফর সাস াল ডেভলপেম
 ইয়ুিজং কিমউিনেকশন ফর এ ে ািরং জ ার এ ম াস িলিন  সাময়াক
 সামা  দার যািদয়ার ক স ার ফর হল  এ সাস াল জাি স
 িকেশার বাতা স ার ফর হল  এ সাস াল জাি স
 তর সাহােয়াগ

মাদাগা ার
 ইয়াং ওেমন িলডারশীপ া াম ইয়ুথ ফা
 এিস া টু িভি ম  অফ িহউম ান ািফিকং ই ারন াশনাল অরগানাইেজশন অফ মাইে শন
 হ  িদ ইেমজ অফ মন পপুেলশন সািভেসস ই ারন াশনাল
 সাহালা িস ফর িস
 ি েভনশন এ াকশন এেগনই ডাম াি ক ভােয়ােল ইএনিডএ মাদাগা ার

নপাল
 নন িড ৃ িমন াটরী ই য়াল একেস  টু িস েজনশীপ মাদার  নম িলগ াল এইড এ কনসালেটি স ার
 টু কাইি িড  িন উইিদন িলগ াল এইড এ কনসালেটি স ার
 মিডেয়শন এজ এন অলটারেন ভ টু িল েগশন িলগ াল এইড এ কনসালেটি স ার
 ি েয় ং আ ফ ড েম ক  েসনসাস ন াশন াল ওেমন কিমশন
 ওয়ান প াইিসস ম ােনজেম স ার া ও জনসংখ া ম ণালয়

ন
 বল র বািরক মা ে বাসিকউ ওেম ই উট
 স না স ার রাল জােভন িভডা
 ডস অফ স িডেফ িমউিনিসপ াল ই উট অফ সাস াল এ েফয়াস অফ িদ িস কাউি ল ক ােসেরস
 টিরেটািরয়াল কা অিডেনশন বাড এেগইেন িজিবিভ ইউিনট অফ কা অিডেনশন ফর ভােয়ােল এেগইেন
ওেম ইন এ া মা রা এ এ া মা রা ওেম ই উট
 ভােয়ােলট ক ােল ার লাকাল বাড এেগইেন জ ার ব  ড ভােয়ােল ক ােসেরস
  



সূচনাঃ 
ইউেরািপয় ইউিনয়েনর অধীন ERASMUS+ কমসূচীর অথায়েন িকং দ া সাইক   ক  বা বায়ন করা সকল 

অংশ হণকারী সং াসমূেহর জন  অত  স ােনর। এই কে  ০৬  নামধণ  সং া একেযােগ কাজ করেছ- 
 

ই  ইউেরািপয় সং া: 

 স ার রাল জােভন িভডা (িসেরাকিভ)-এটা ক ােসেরস, এ া মা রা, ন-এ অবি ত। এই সং া-ই মুলত: 
ক  াবনা তরী কেরিছল এবং সকল সং াসমূেহর মেধ  সম য়ক িহেসেব ািয়  পালন করেছ। 

 স ার ফ   িরসাচ এ  এ াকশন অন িপ   ( কেড)- এটা এেথ , ীস-এ অবি ত। 
 
িতন  দি ণ-এশীয় সং া: 

 িলগ াল এইড এ  কনসালেটি  স ার (এলএিসিস)- এটা কাঠমু ু , নপাল-এ অবি ত। 

 স ার ফ   হ  থ এ  সাস াল জাি স (িসএইচএসেজ)- এটা নয়ািদ ী, ইি য়া’য় অবি ত। 

 বাংলােদশ ওেমন   হ  থ কায়ািলশন (িবডি উএইচিস)- এটা ঢাকা, বাংলােদশ-এ অবি ত। 
 
এক  পূব আি কান সং া: 

 ইয়ুথ ফা - এটা এনটানানািরেভা, মাদাগা ার-এ অবি ত। 
 

িল সমতা এবং িল িভি ক স াস িতেরােধ অেনক ইউেরািপয়ান ক  বা বায়ন হেয়েছ। য কউ ই ারেনেট 
খাজ করেলই িবরাট একটা িল  পেয় যােব। যাইেহাক, িকং দ া সাই  ল ক  িল িভি ক স াস িতেরােধ এর 

িনজ  উ াবনী ধারণা িনেয় কাজ কেরেছ। এই কে র উে শ সমূহ িন পঃ 

 িবিভ  দশ, ধম, িব াস, ইত ািদ নারী-পু ষেদর একে  কাজ করার সুেযাগ তরী করা; 

 িবিভ  সাং ৃ িতক ব াক াউে র যুব-যুবােদর মেধ  সেচতনতা তরী করা; 

 িশ কেদর িশ ণ দয়া এবং এটা আেলাকপাত করা য, সামািজক, অথৈনিতক, িশ াগত, ানগত এবং 
সাং ৃ িতক িভ তা সে  িল িভি ক স াস রেয়েছ এবং এটা সকলেক-ই িত  কের। 

 
হ াঁ, এটা সত  য, এ িবষেয় অেনক সফল গাইডলাইন তরী হেয়েছ, িব ািরত আেলাচনা হেয়েছ, লখা হেয়েছ, 

কািশত হেয়েছ। তেব, এই গাইড িবিভ ভােব অি তীয়। এটা পড়েত িগেয় পাঠক অেনক সময় অন ান  সফল গাইডলাইেনর 
সােথ িমল খুেজঁ পােব। িবেশষকের, আইন সহায়তার ে । তেব, এসকল সফল গাইডলাইেনর সােথ অন ান েদর অেনক 
অিমলও রেয়েছ; িবেশষকের, কমকালীন যসকল চ ােল  রেয়েছ িকংবা িতেরােধর ে  িকংবা এটােক িব ৃ তকরার 

ে । 
 

সা েল  ি শ  সফল গাইডলাইন রেয়েছ এই বইেয়; পাঁচ  কের এক এক  সং ার। এই সকল গাইডলাইেনর 
িবষয়সমূহ ব ি গত িনরাপ ার দ তা উ য়ন থেক  কের উ া ু  ক া , মািসক-এর সমেয় বষম  পয ; িল িভি ক 
স াস রীকরেণ পু ষ ও ছেলেদর স ৃ করণ থেক  কের পাচারকৃত িভি মেদর আ য় ও তােদর পিরবার-
পিরক না পয  অ ভূ । এটা সকেলরই পড়ার উপেযাগী; এটা সংে েপ নারী বষম  সবপির, এর অিধকাংশ-ই িভ  িভ  
দেশ পুনরায় বা বায়নেযাগ  যা িল িভি ক সমতা আনয়েন কাজ করেব। 

 
 
ফ িন িসয়ানু 
স ার ফ   িরসাচ এ  এ াকশন অন িপ   ( কেড) 

 
 
  



বাংলােদশ

সিখ বাংলােদশ ওেমন  হ  থ কায়ািলশন বাংলােদশ  
স খ বাংলােদশ এক চার বছেরর ক যা নারী িকেশারী ও পু েষর যৗন ও জনন া

অিধকার নারী ও মেয়িশ েদর িব ে সিহংসতা এবং িমকেদর অিধকার স িকত সেচতনতা বৃি এবং তােদর

িনরাপদ সু ও সু ঢ় নতৃে র সুেযাগ বৃি কের।
তাবােসর সহেযািগতায় ানীয় এনিজও এর সহেযািগতায়

গেবষণায় দখা যায় য ঢাকায় মিহলােদর অিধকার মযাদা া ও িনরাপ া উপলি র চার মূল বাধা হল

• বষম মূলক মেনাভাব এবং সামািজক িনয়ম

• া এবং আইিন সমস া স েক সেচতনতা অভাব

• াসি ক কেহা ারেদর ারা নারী অিধকার র ার অভাব

• নারীেদর সীমাব তা

• স খ ধান সুিবধােভাগী মিহলা যারা ঢাকায় মহাখাল িমরপুর ও মাহা দপুর এলাকায় বি েত বাস
কের

কমসূচীঃ
স খ নারী ও মেয়িশ েদর সুিবধাজনক িল ব ু পূণ সা য়ী মূেল র এবং মানস ত া েসবা এবং আইিন 

সবা দান কের। এ  সরকার ও বসরকারী সং ার যমন পুিলশ পাবিলক হাসপাতাল ইত ািদ সবা িলেত মিহলােদর 
চার ও কের। উপর নারী ও িকেশার িকেশারীেদর যৗন ও জনন াে র িবষেয় নারীেদর সেচতনতা বাড়ােনা ও 

িশ া কায ম া  ও আইনগত অিধকােরর ে  নারীর অিধকার পিরবার ও কম েল নারীর িবেশষ অিধকার
। অবেশেষ নারীরা যারা  িলেত েবশ কের তারা নারীর জন  এক  সহায়তা নটওয়াক দান করেত

পিরবাের কমে ে এবং সমােজ অিধকার দািব করার জন  ােজ  ারা সংগ ত িনভর গা ীেত অংশ হণ করেত 
পাের।  ানীয় ও জাতীয় পযােয় িবদ মান আইন ও নীিতসমূেহর কাযকর 
বা বায়েনর সুপািরেশর সােথ কাজ কের। ক  যা মিহলােদর িব ে  সিহংসতা র এবং মিহলােদর 
কমসং ান  সবা  ।

সফলতা এবং িতব কতাঃ
এই ক  সফল হওয়ার সময় িবিভ  িত ােনর চ ােলে র মুেখামুিখ হেয়িছল যমন স ক ব ব াপনার অভাব

সময় এবং কম েদর অভাব এবং পাশাপািশ অংশীদার িত ােনর মেধ  অথসং ান ও সবার শতাবলী সম য় ঘটােনা।
তথািপ স দােয়র মতায়ন প িত জনেগা ীর ব ি বেগর পিরবতেনর সম য়সাধন এবং আ িনভরশীল 

গা ী িলর গঠন দ তা িবকাশ এবং ব ি েদর িশ ণ সবার পাশাপািশ সবা িলর অ াে স সফল হেয়েছ এবং তা 
কীভােব স খেক বজায় রাখেত স ম হেব স দােয়র তার ভাব এছাড়াও  িল  মূলধারার কৗশল অংশ িহসােব এ  
আরও ব াপকভােব সািরত কে র মেধ  অনুস ান করেত হেব।

যাগােযােগর কানাঃ
info@Shokhi.org 
https://Shokhi.org 

 
  



হাম ফ  িচলে ন এ ওেমন িভি ম এ সারভাইভার  ঢাকা আহসািনয়া িমশন
যেশার বাংলােদেশর এক জলা বাংলােদেশর দি ণ পি মা েলর সীমা এলাকায় অবি ত যা স

বডার ািফিকং এবং ম অিভবাসেনর জন এক ধান পথ বেল পিরিচত। বশীর ভাগ ে ই নারী হয়। তারা
পিততাবৃি বআইনী কাজ বা িবেদেশ চাকিরর জন কাজ পাে ।

যেশােরর উপকে সােল িতি ত হয় ড াম সিহংসতা মানব পাচার এবং অৈবধ ম অিভবাসেনর

িশ নারী ও পু ষ তােদর সাহায ও আ য় দান পুনবাসন ও ত াবাসন সবা দােনর মাধ েম। আ েয়র বািড়েত

উ ার করা হয় তােদর যারা িশকার িমটমাট মতা আেছ।
 
ড াম আ য়েক ঃ

াথিমকভােব ড াম িত েদর উ ােরর জন বডার গাড বাংলােদশ ও বাংলােদশ পুিলেশর সােথ ঘিন ভােব

কাজ কের। িশকািরেদর আ য় ল পৗঁছােনার পর ডাম তােদর াভািবক সামািজক ও পািরবািরক জীবন িফের পেত

সহায়তা করার জন তােদর এক িব ৃ ত পিরসর দান কের।
আ েয়র সমেয় িভি মেদর মানিসক পরামশ িচিকৎসা পরী া এবং আইিন পরামশ এবং িসিকউশন সমথন

অ াে স আেছ। তােদর অথৈনিতক মতায়েনর উপর জার দওয়া হয় এবং এই উে েশ তােদর অ আনু ািনক
িশ া আনু ািনক ও রবত িশ া িশ া বৃি মূলক িশ ণ চাকিরর ান িল এবং এমনিক তােদর িনজ ব বসা

িত ার জন সহায়তা কের। জীবন দ তা এবং আইিন অিধকার িশ ণ এছাড়াও স ািলত হয়। িশকার পুন ার
সাহায করেত তারা যমন অ র এবং বিহর ন গম চলি রাত এবং অন ান মজার ইেভ িহসােব িবেনাদনমূলক

কায ম সংগ ত। িকছু সময় পের যখন মানুষ ত হয় তখন তােক ড াম তার পিরবার এবং স দােয়র মেধ

পুনিবন াস করেত সাহায কের। ব ি র সােথ ফেলা আপ িল বহন করেব তা িনি ত করার জন য িতিন িতিন
ভাল করেছন

ড াম এর কাজ ধুমা িনেজেক আ েয়র জন সীমাব নয় এটা কাছাকািছ স দােয়র জন তার সহায়তা

সািরত। এটা ািফিকং এবং িল িভি ক সিহংসতা িক সেচতনতা রাধ করার ল মা া চার কায ম চালায়
ানীয় স দােয়র পাচার ও সিহংসতার িবষেয় উে গ তুেল ধরার লে য ঘটনা িল উ াপন করা হে

মূল ায়নঃ
ড াম এর আ েয়র হাম মানব পাচার শত শত িশকার হেয়েছ সাহায কেরেছ ধু তারা উ ার এবং য িছল

না িক তােদর সমথন এবং তােদর সমােজ পুনিবেবচনা এবং তােদর জীবন উ ত করার মতা। সুিবধােভাগীেদর উপর

ভাব টকসই উপর ি িনব করা হয়। তেব ড ােমর ধান চ ােল তার কাজ বহন করার জন তহিবল ব বহােরর

জন মাগতভােব সং াম কের।
এই ক ায়ই িবপ নক িহসােব পাচারকারী এই ে দ অপরাধী হয়। আইন েয়াগকারী সং ার

যথাযথ সহায়তা ছাড়াই এ মানব পাচার িতেরােধ যেথ অস ব বেল মেন হয়। এই কে র ধম য় নতারা আরও

স দােয়র অংশ হণ এবং সমথন ারা ব াপকভােব উপকৃত হেব। অবেশেষ ডাম িব াস কের য এক চার মাধ েমর

মাধ েম িবষয় তুেল ধরার জন এ খুব সহায়ক হেব।

যাগােযােগর কানাঃ
ks.huda@ahsaniamission.org.bd   
www.ahsaniamission.org.bd 
  



িরকগনাইজ কনেস এ চেয়জ বাংলােদশ িলগ াল এ সািভস া

বাংলােদেশর নারীরা এক িন সামািজক অব া বজায় রােখ। তারা তােদর অিধকার অনুশীলন করেত এবং

তােদর িনজ িস া িনেত অ ম হয় িকনা কখন এবং ক িবেয় কের যৗনতা কের এবং স ানেদর িনেয় থােক।
অেপ াকৃত নতুন ডােমি ক ভােয়ােল ি েভনশন অ া ােটকশন অ া এ িত া কের য যৗন সিহংসতা

গাহ সিহংসতার এক প এবং িববােহর মেধ ধষেণর মাকােবলার আইিন কাঠােমা দান কের। সােল পিরচািলত

নারীেদর িব ে সিহংসতার এক জাতীয় সমী ায় এক তৃতীয়াংশ নারী বেলিছেলন য তােদর ামীেদর ারা যৗন

সিহংসতার স ুখীন হেয়েছ। এবং এখেনা বাঝার অভাব এই ধরেনর সিহংসতার িব ে আইিন সুর া আেছ আইিন সাহায

অ াে স অভাব সে িমিলত িববােহর সে যৗন স িত ত াখ ান তােদর অিধকার নারীেদর অ ীকার অ ীকার কের

তােল। 
ািত ািনক আইিন এবং পছ এবং স িত সামািজক থা এবং িব ােসর াপেট িবশৃ লা সহ

কীভােব অনুশীলনকারীরা নারীর িব ে সিহংসতা এবং যৗন ও জনন া স িকত আইন ও িবিধমালা িল ব াখ া ও

বা বায়ন কের। িতি য়াশীল বা র ণশীল ব াখ া আইনী ও যৗন ও জনন া িত েদর এবং পিরেষবা দানকারীেদর

ারা দ রায় অনুসাের পূণ ভূিমকা পালন কের স িত ও পছ সই িবষয় িলর িবষেয় নারীর িনরাপ া সীিমত

সামািজক সুর া এবং কলে র মিক। এজন ই এই ক হেয়িছল।

উে শসমূহঃ

• মূল অংশীদারেদর আইিন যৗন ও জনন া কম গেবষক এবং অ বয়সী মেধ স িত এবং পছ িবষেয়

সেচতনতা বাড়ােনার জন ।
 আইনগত ও যৗন ও জনন া েকে র মেধ স িত এবং পছ িলর িবষেয় ান এবং ধারণাগত তা

বৃি র জন

 ািত ািনক িববাহ জারপূবক িবেয় ববািহক ধষণ এবং সাইবার াইম িলর িবষেয় পছে র িবষেয়

সমথনকারী এেজ া িলেত আইন ও জন া সহ িবিভ ে র ধান অংশীদারেদর মেধ ঐক মত গেড়

তুলেত।

িশ ণ ি য়াঃ

এই কে র জন জমস িপ। া ু ল অফ পাবিলক হলথ এবং াক িব িবদ ালেয়র স ার ফর জ ার

রে ােডি ক হলথ অ া রাইটস এর সে ঘিন ভােব কাজ কের। িশ ণ কমশালার সিমনার িসে ািজয়াম এবং

চারণা কে র উে শ অজেন ব ব ত ধান সর াম িছল। আেরা িবেশষভােব কে র অংশ িহেসেব

িবে ারণ

 বাংলােদেশ যৗন ও জনন া সুর ার ব ব এবং অনুশীলেন অনুশীলনকারী বা স াব অিভেনতা

ব ি েদর জন যৗন ও জনন া ও আইন শৃ লা র াকারী কাস পিরচালনা।

 সাংবািদক বা যাগােযাগ কম েদর জন সংগ ত লখা কমশালা।
 িবিভ ভৗেগািলক এলাকার মেধ স ািলত হয় ণগত মূল ায়ন মাধ েম যৗন এবং জনন া

স েক মেনাভাব মূল এবং ান িচি ত করেত সােভ িল বা বায়ন।



 যৗন ও জনন াে র উপর তার ভাব এবং তার উপর ভাব িব ােরর জন ববািহক ধষণ

ারি ক িবেয় এবং সাইবার াইম সহ িবষয় িলর উপর জন া ও নারী অিধকার িবষয়ক উ য়ন

কম েদর চািহদা অনুযায়ী িবেশষ কমশালা িল চালান।
 অ বয়সী জনেগা ীর এক পূণ অংেশর সােথ বৃহ র সংেযাগ তিরর জন িবে ারণ এক

ছাট িফ িতেযািগতা সংগ ত আ জািতকভােব ীকৃত নারী ও আ জািতক মানবািধকার িদবেসর

িতবােদ িদেনর সি য়তা কেমর সময় ক র শেষর িদেক চলি িছিনেয় নয়া হেয়িছল।

মূল ায়নঃ

কমশালা সিমনার ইত ািদ চালােনার িবষেয় ক ল মা া অজন কের। তেব ধান চ ােল যা তার

কাস এবং ফলাফলেক ভািবত কেরেছ থমত পযা ািত ািনক সমথন অভাব ছা েদর সময়সূিচ সময়সূিচর মেধ

এবং ি তীয়ত িবিভ কমকাে অংশ হনকারীেদর পিরমাণ ভািবত কের এমন স াব অংশ হণকারীেদর মেধ িন া ও

ল া।

যাগােযােগর কানাঃ 

া

mail@blast.org.bd 
www.blast.org.bd 
 

  



ওয়ান প াইিসস স ার নারী ও িশ ম ণালয় 
 

ভুিমকা এবং উে শ ঃ

নারীর িব ে সিহংসতা বাংলােদেশর এক জাতীয় সমস া এবং এ ল ল নারী ও মেয়িশ েদর জন

দনি ন এবং ায়ই মারা ক সিত কােরর জীবন। ভাগ বশতঃ এই অপরােধর বিশরভাগই শাি হীন অব ায় রেয়

গেছ। সােল ওিসিস উেদ াগ হয় শারীিরক ও যৗন আ মেণর িশকারেদর জন মিডেকল ও আইিন

সহায়তা দান কের। বতমােন বাংলােদেশ আট ধান মিডেকল কেলেজর ওিসিস রেয়েছ।
এক সমি ত সমি ত অ মুখী প িতর মাধ েম বাংলােদেশর নারীেদর িব ে সিহংসতা মাকােবলার ও ওিসিস

উেদ ােগর ল । এর িপছেন ধারণা হল এক জায়গায় সিহংসতার িশকার সকল েয়াজনীয় সবা দান।

ক র পাইলট ফজ ম থেক িডেস র ২ পয অনুি ত হয়। া াম এখন তার চতুথ পযােয় রেয়েছ

যা ২ ২ সােলর জুন পয চলেব।

ওিসিস কায মঃ

িত  কে র এক  কাযকরী প রেয়েছ যা সাধারণত আট  ম ীর সদস েদর ারা পিরচািলত ২০ জন 

সদেস র মেধ  থােক। ওিসিস িল িল -িনিদ  সিহংসতার িশকারেদর সবা দােনর উপর  দয়, যথা: া েসবা, 

পুিলশ সহায়তা, িডএনএ টি ং, সামািজক সবা, আইনগত সহায়তা, মানিসক পরামশ এবং আ য় পিরেষবা ইত ািদ। 

মবধমানভােব, এ  পুনবাসেনর পিরেষবা  সািরত করেত চায় িত রা সমােজ িশ া, দ তা এবং ইি ে শন 

অ ভু  কের। 

িভি মস-এর জন দওয়া পিরেষবা িল ছাড়াও ক চলমান এবং নতুন ওিসিস কম েদর জন যেথ দ তা

িনমাণ িশ ণ দান কের যা ওিসিস িডএনএ ল াব কায ম এবং মানিসক পরামেশর ভূিমকা িনেয় অ ভু । উপর

তারা ওিসএফ কম েদর জন নারীেদর িব ে সিহংসতার িব ে িবেশষ িশ ণ মিডউল চালায় িক িশ ক িশ াথ

া সহকারী পিরবার পিরক না অিফসার এবং অন ান পশাজীবীেদর জন ও। সমােজর মেধ নারী ও িশ েদর িব ে

সিহংসতা স িকত সাধারণ জনসাধারেণর মেধ সেচতনতা বৃি র লে ওিসিস কায েমর অংশ িনে ।

মূল ায়নঃ

ওিসিস উেদ াগ িনঃসে েহ সম দেশ সিহংসতার িশকার নারীেদর এক পূণ সবা দান কের। তেব

এ সামািজক ও আিথক সমস া িলর অেনক িল স ুখীন হওয়ার কারেণ এ েত সহজ িছল না। ধান

সমস া িলর মেধ এক িছল য উভয় িশকার এবং কেহা াররা িল িভি ক সিহংসতার িবষেয় যেথ পিরমােণ

সেচতন িছেলন না। এ কারেণ থম পযােয় এই ক যেথ মেনােযাগ আকষণ কেরিন।

তারপর থেক িজিনস িল পিরবিতত হেয়েছ এবং ওিসিস এর কম মতা উ ত হেয়েছ। ক িল অথায়ন

সং া িল ারা বছের ইবার িনরী ণ করা হয়। এই িনরী া িল দখায় য িভি ম এর িচিকৎসা পুিলশ সহেযািগতা

বাংলােদশ ন াশনাল উইেমনস আইনজীবী সিমিতর সহেযািগতায় পাশাপািশ পির তা ও ভাল ব ব া িল উে খেযাগ ।



ভিবষ েত এই কে সুিবধােভাগীেদর উপর দীঘেময়ািদ ভাব বাড়ােনার জন সরকাির আ েয়র ঘের সহেযািগতা করা

হেব।
উ ের সরাসির অংশ হণ এবং িত িত এই ক েক সফল িহসােব িনমাণ করার মূল কারণ িছল যিদও

ায়ই রাজৈনিতক হ ে প অ গিত বাধা । সরকাির স ৃ তা তার আিথক ািয় েকও স ম কের।

যাগােযােগর কানাঃ 

ওিসিস

mspvaw@yahoo.com 
www.mspvaw.gov.bd 

  



িভি ম সােপাট স ার বাংলােদশ পুিলশ
২ সােল ঢাকা মে াপিলটন পুিলশ িডপাটেমে র পুিলশ িরফম া ােমর সাহােয িভএসিস ক যা া

কের। সিহংসতার িশকারেদর সবা দােনর জন পুিলশ দশ এনিজও সহেযািগতা কেরেছ। এই কে নারী ও িশ েদর

অিধকােরর িবষেয় এক সং ৃ িত গেড় তালার এবং তােদর িনরাপ া িনরাপ া ও কল াণ িনি ত করার পিরক না রেয়েছ।
িভ এস িস ল মা ার চার ধরেনর িশকার মামলার িশকার ধষণ অপহরণ মানব পাচার িনেখাঁজ িশ গাহ সিহংসতার

িশকার এবং িতব ী িশকার

 সামািজক ও সাং ৃ িতক বাধা অপসারণ এবং নারী ও িশ েদর িব ে অপরােধর িতেবদন করার সুেযাগ বৃি ।

 িত েদর সময়মত এবং পশাদারী পিরেষবা দান করা।

 িত েদর সুর া এবং তােদর আইনগত অিধকার র া করার ে এক কাযকর ভূিমকা পালন করেত।
 সরকাির ও বসরকাির উভয় িত ােনর েচ ােক একি ত করেত এবং িশকােরর জন সেবা ম পিরেষবা

িনি ত করেত।

 পুনরাবৃি মূলক িশকার থেক িশকার র া করা।
 

সিহংসতার ঘটনা িল িভএসিস সরাসির িশকার পুিলশ শেনর মাধ েম এবং এনিজও িলর রফােরল িল ারাও ই

মইল ফান এসএমএস এবং ওেয়বসাইেটর মাধ েম িরেপাট করা হয়। তারপর িভএসিস কম েদর তারা দান সবা

অনুযায়ী এক িনিদ ি য়া অনুসরণ। িভএসিস থম িশকারেদর অিভেযাগ িনব ন কের তারপর তারা

 আইনী ি য়ার সােথ জিড়তেদর িচি ত ক ন

 িত েদর জ রী িচিকৎসা সহায়তা দান এবং যথাযথ অব ােন এক মিডেকল স াের পাঠায়

 তদ ি য়ার সহায়তা এবং গিত স েক িশকারীেদরেক তথ দান ক ন

 মেনাসামািজক পরামশ দান

 দীঘেময়াদী সহায়তার জন অন ান সরকাির ও বসরকাির সং ার িশকারেদর পড়ুন

িত েদর কীভােব আচরণ করা যায় তার এক পির ার কেঠার কাডও িতি ত হেয়েছ। বাংলােদশী পুিলশ কতৃক

ণীত ক এনিজওেদর সহায়তায় বাংলােদশী সরকার কতৃক অথায়ন করা হয়।

সফলতা এবং িত লতাঃ 

সামি কভােব এই ক তার পিরেষবার িবতরেণ অত সফল হেয়েছ। বছর ধের এ আইিন সহায়তার ি য়া

সহজতর পিরচািলত হেয়েছ। এ ি এবং ইেলক িনক িমিডয়ার মাধ েম িশকােরর পিরবােরর অনুপি ত অ ম

সনা করেণর সম য়েক সহায়তা কেরেছ। উে খেযাগ হল ২ সােল িত ার লে ঢাকা মে াপিলটন পুিলশ

িবভােগর মিহলা সিমিতর এবং তদ িবভােগর অ গত এক পৃথক মিহলা িবভাগ।

িত েদর আইিন অিধকার র া এবং র া করার ে ও সফলতা সে ও িভএসিস এখনও অেনক চ ােল স ুখীন



 িতব ী মানিসক িতব ী বণশি হীন ইত ািদ িশকার পিরচালনায় অসুিবধা

 ফৗজদাির িবচার ি য়ার মেধ দঘ

 মানিসক াে র ে সবা িল কম

 িশ েদর উপযু ভােব তােদর পিরবােরর কানা দান করেত অ ম

 তই পুিলশ এই চ ােল মাকােবলার জন কবলমা স ব নয়। তারা ধুমা ডা ার সমাজকম এবং

নীিতিনধারকেদর সম েয় গ ত এক সমি ত পিরেষবা মাধ েম াস করা যেত পাের।

যাগােযােগর কানাঃ 

vsc.dmp@dmp.gov.bd  
http://dmpwsid.gov.bd 

  



ীস 

িগয়ার এেগইেন আইিপিভ ইউেরািপয়ান এি ভােয়ােল নটওয়াক 
আইিপিভ এবং িগয়ার এর িব ে আইিপিভ এর িব ে ক িছল যা ু ল বা অন ান

স ংেস হ ে েপর মাধ েম িকেশার িকেশারীেদর মেধ অ বত সািথ সিহংসতার াথিমক ও মাধ িমক িতেরােধর

এক সমি ত কেমর অ ভু িছল। হ ে প িবেশষভােব পিরকি ত িশ ামূলক উপাদান ারা পিরচািলত িছল এবং

মাধ িমক ু ল ছা েদর সেচতনতা বাড়ােনা এবং মতায়েনর ল িছল।

কৗশলঃ
আইিপিভ প িতর িব ে এর ল হল সিহংসতার িত যৗনতা এবং শূন সহনশীলতার উ য়েন সু

ও সমান স েকর উ য়েনর জন চার করা। ায় সব িশ এবং িকেশার বয় েদর ু েল পড়ােশানা কের এ এক

অত টকসই েচ া জন আদশ স ং িহসােব ীকৃত িছল।
আইিপিভ প িতর িব ে  িগয়ার সমেয়র মেধ উ ত বা বািয়ত এবং মূল ায়ন করা হেয়িছল যা

আইিপিভ ক িলর িব ে িগয়ার াপেট যা মাট সাত দেশ ইএিভএন- এর সম য় সাধন কের পিরচািলত

হেয়িছল।

উপকরণসমূহঃ
আইিপিভ প িতর িব ে িজইআর এর ল অজেনর জন এক স ূ ণ িশ াগত উপাদান চার মা ার

বুকেলট তির করা হেয়িছল যার িভি েত জাতীয় প ােকজ িল উ ত মূল ািয়ত এবং সাং ৃ িতকভােব যাচাই করা

হেয়িছল। জাতীয় প ােকজ িলর উপাদান িল তখন িত অংশীদার সংগঠন ারা িল সমতা এবং িল িভি ক

সিহংসতার উপর িশ কেদর পুি কা িশ েণর পাশাপািশ তােদর সেচতনতা ও সেচতনতা ও সেচতনতা বৃি র

সােথ স িকত ান এবং দ তা দােনর জন ব বহার করা হেয়িছল। ছা েদর জন কমশালা পুি কা ৩ এবং ৪ এর

মেধ রেয়েছ সর াম অিভ তাগত কমকা যা িশ াথ েদর সােথ কমশালার আেয়াজন করার জন িশ কেদর ারা

ব ব ত হয়।
িত দেশর িনজ সাং ৃ িতক ও িশ াগত বিশ রেয়েছ তা ীকার কের এই উপােয় এই উপােয় উ ত

করা হেয়িছল য এ িবিভ দেশর ব বহােরর জন জাতীয় প ােকজ িলর উ য়েনর জন এক আদশ িহসােব ব বহার

করা যেত পাের। এই কারেণ ক এক মা ার প ােকজ বুকেলট ১-৪ তির কেরেছ যা আইিপিভ প ােকেজর

িব ে জাতীয় উ য়ন করার জন টমে ট দান কের। মা ার বুকেলট আিম আইিপিভ বুকেলট ১ ৪

ন াশনাল প ােকজ িল জাতীয় অংেশ অংশ হণকারী সাত অংশ হণকারী দশ িলর জন ইিতমেধ ই ত করা
হেয়েছ এবং ইংেরিজ ভাষায় উপল মা ার প ােকজ সহ ডাউনেলাড করার জন উপল িব ে জাতীয়

উ য়েনর জন ধান িনেদিশকা দান কের।

মূল ায়ন এবং ভাবঃ 
আইিপিভ প িতর িব ে  িগয়ার ইিতমেধ ই বা বািয়ত হেয়েছ এবং সাত দেশ মূল ায়ন করা হেয়েছ এবং

িশ ক ও কেশােরর ান বৃি এবং িল িভি ক সিহংসতার িত সহানুভূিতশীল এবং অথবা তােদর মেনাভাব পিরবতন

করার ে কাযকর বেল মেন হে ।
একা ি েস কে রও বিশ িশ ক এবং সংি পশাদারেদর িশি ত করা হেয়িছল এবং

রও বিশ মাধ িমক িবদ ালয় ছা রা কমশালায় অংশ হণ কেরিছল। কে িশ কেদর িশ ণ এবং

ছা েদর কমশালা িল পু ানুপু ভােব িনরী ণ ও মূল ায়ন করা হেয়িছল। নীিতমালা সুপািরশসহ পাঁচ সদস রাে র 



আইিপিভ-২ ধান হ ে েপর িব ে  িগয়ার-এর কাযকািরতা মূল ায়ন থেক ধান ফলাফেলর এক সারসংে প
সংি নীিতগত িববৃিত িলর মেধ উপি ত রেয়েছ

 া কর অ র স ক িনমাণ ু ল ভূিমকা িশ কেদর িশ ণ জন মাণ িভি ক নীিত সুপািরশ

 া কর অ র স ক িনমাণ ু ল র ভূিমকা া বয় েদর মতায়েনর জন মাণ িভি ক নীিত
সুপািরশ

ীেসর জন িশ কেদর িশ ণ সিমনােরর মূল ায়ন অনুযায়ী সিমনার এবং ওয়াকশপ িলেত অংশ হেণর

জন িশ কেদর চািহদা িচ াকষক িছল িশ ণ িবষয় এবং প িতর েয়াজনীয়তা এবং অথবা আিপেলর ইি ত । তেব
একই িরেপাট অনুযায়ী যসব দশ িলেত িল িভি ক সিহংসতার িবষয় ইেতামেধ সরকারী নীিতেত একি ত হেয়েছ
তােদর িশ েণ অংশ হেণর জন াথিমক িশ কেদর মেধ াথিমক আ েহর িবষয় খুব কম িছল কারণ তারা

ইিতমেধ ই পেয়েছ িবষয় উপর িশ ণ িকছু ফম। তবুও একবার তারা কে র প িতেত চালু করা হেয়িছল তারা

সবাই খুব আ হী িছল।
আইিপিভ কে র িব ে এর বিহরাগত মূল ায়ন িতেবদন িপ এ সুিবধােভাগীেদর উপর 

আইিপিভ প িতর িব ে  িগয়ার-এর ভাবেকও তুেল ধরা হেয়েছ যখােন এ উে খ করা হেয়েছ য তথ
পির ারভােব স ি ও সমৃি র উভয় উ মা ার দখায় িশ ক ও িশ াথ েদর উভেয়র মেধ ও তােদর ান ও

মেনাভােবর উে খেযাগ পিরবতন রেয়েছ। এ আরও উে খ করা হেয়েছ িপ ২ য আইিপিভ ২ কে র িব ে
িগয়ার বা বায়নও িনি ত কেরেছ য তার দশেনর এক প িতেত িশ কেদর িশ ণ ও সমথন করা য সি য় এবং
অিভ উভয় িশ ার মাধ েম মেয়িশ ও ছেলেমেয় উভয়েকই মতায়ন কের এবং িশ ক ও িশ াথ েদর উভয় ারা

াগত জানােনা হয় এবং শংসা করা হয় এবং িশ েদর ু েল সফলভােব েয়াগ করা যায় সই সােথ িশ েদর সােথ

তােদর আবািসক ক বা সােপাট সািভস যমন িশ েদর অপব বহার বা অবেহলা ।
িশ ণ া একবার িশ ািবদরা এই কে র াপেট অিধকতর কােজর জন িশ াথ েদর কমশি দান

করেত পাের এবং এর ভাবেক আরও বড় কের তুলেত পাের যখন িশ ামূলক উপাদান যা অনুশীলন িভি র উপর

িভি কের তা ব বহার করা যেত পাের এমন এক সর াম িহসােব সহেজই পাওয়া যায়। এ চালােনার জন
উে খেযাগ আিথক সং ােনর েয়াজন হয় না তা আসেল উপাদান ইিতমেধ আেছ এ িতিলিপ আরও সহজ কের
তােল।

মাণ িভি ক মূল ায়ন এবং নীিত সুপািরশ িরেপাট িল অন ান দেশর জন আইিপিভ প ােকজ িলর  ১-
৪ িব ে ন াশনাল িগয়ার উ য়েনর সুপািরশ কের িক আইিপিভ প ােকেজর িব ে জাতীয় িগয়ার এর অনুেমাদন ও

ািত ািনকীকরণ এবং িশ ক ও অন ান পশাজীবীেদর িশ েণর িশ ণ দান িকেশার িকেশারীেদর সােথ কমশালা
বা বায়েনর পাশাপািশ িকেশার িকেশারীেদর সবা দান করা।

এ আইিপিভ প িতর িব ে এছাড়াও নারীেদর এবং সিহংসতা িতেরাধ এবং আভ রীণ সিহংসতা
িতেরাধ করার জন কাউি ল অফ ইউেরাপ কনেভনশন ধারা এক িনখঁুত িসি গ ত ল নীয় য

মূল বান হয়। তই তার ািয় মানব স দসমূেহর প িতগত মতা বৃি র উপর িনভর কের যমন িশ কেদর

িশ ণ নীিত সংি করা হেয়েছ। এই সমেয় ব ি বা া ার ু ল য ক ইত ািদ তােদর িশ াগত স ংেস

আইিপিভ প িত ও উপাদান িলর িব ে ব বহার করেত পাের।

যাগােযােগর কানাঃ 

info@antiviolence-net.eu 
www.gear-ipv.eu 
 
  



াস ম  স এ ীট আট এেগইেন জ ার বই  ড ভােয়ােল ওেম শ ার 
নারী আ য় থসােলািনিক উ র ীস এর এক ােসবী প যা ােসবকেক সম ধরেনর িল

সিহংসতা রােধ এক ি ও মানিবক াথ িনেয় গ ত। দল অ বয়সী নারীেদর ারা গ ত হয় যারা সিহংসতার

িশকার হেয়েছ এমন নারীেদর সমথন দােনর জন একসােথ কাজ কের। এ নারীেক সহায়তা দান কের এবং সাধারণ

জনগেণর মেধ সেচতনতা বৃি কের।
নারীর িত সিহংসতা র করার আ জািতক িদবস ২ শ নেভ র মিহলা আ য় এই সমস া র িত ি

আকষণ করেত জনসাধারেণর িশ কেমর আেয়াজন কের।
ঘটনা এক িবিলয়ন রাইিজং চারািভযােনর সে করা হেয়েছ। এক িবিলয়ন রাইিজং হল নারী িনযাতেনর অবসান

ঘটােত সবজনীন পদে প। ২ ২ সােল চালু করা এই অিভযান হেয়িছল এই িব য়কর পিরসংখ ােনর উপর িভি

কের এক কমপিরক না িহসােব য েহর জন নারীেক তার জীবনকােলর মেধ পটােনা বা ধষণ করা হেব।
ীেসর ি তীয় বৃহ ম শহর স াল অব ােন সট িবিভ পারফরেম ান হণ কেরেছন। আ েয়র জন

ানীয় নাট ু েলর সে ছা ােসবকেদর িনেয়াগ অংশ িনেত সে কাজ। এক িছল এক াশ মাভ যার ফেল

িবিভ বয়েসর জন মিহলা এক দল এক িবিলয়ন রাইিজং টুেনর এক উৎহী নাচ কেরিছল। অপর এক এক
নাটকীয় কেলেজর সমথেন বা বািয়ত সংি আকােরর এক শৃ লা িনেয় গ ত যা এক দনি ন জীবনবৃ াে র

মত ব সংখ ক সিহংসতার শ েক িচি ত কের।
তৃতীয়ত এক রা ার খলা িছল যখােন মুখ ও শরীেরর উপর িনযাতেনর মােণর মাধ েম মিহলােদর এক

অ অ মৗিখক বাতা দান করার চ া কের এক ব রা ায় িব েয়র উে ক িছল।

এক আেবগীয় ভাব

অ াত পথচারী ারা ভাবদায়ক িছল। িকছু িকছু ে উে খেযাগ ভােব িকছু পারফরম া ভাব
শি শালী িছল মানুষ কাঁদিছল; যসব লােকরা হয়েতা অন কানও ােন িল িভি ক সিহংসতার ঘটনােত অংশ

িনেত পাের না স এখন এমন এক িবষেয়র সােথ মুেখামুিখ দাঁিড়েয়েছ য এ ল করা অস ব নয়।
যারা কাজ দেখেছ তােদর উপর দীঘেময়ািদ ভাব িনণয় করা অবশ ই স ব হয়িন তেব এটা িনি ত য যারা

তােদর দেখিছল তারা তােদর মেন রাখেব।
কাজ িল সহেজ িতিলিপ িহসােব তােদর এক ছাট বােজট েয়াজন এবং ানীয় কেলজ এবং অন ান

েপর অবদান িদেয় িবতরণ করা যেত পাের।

যাগােযােগর কানাঃ 

info@katagygiogynaikas.org 
www. katafygiogynaikas.org 

 
  



িপএআইিডইএস ১০০ ফ ািমলী সােপাট স ার ফাউে শন অফ হিল
আকিডওেসস অব এেথ  

িপয়ািডস হল কইএসও ারা ২ সাল থেক এ কা অ েলর তহিবেলর সােথ এক িদনব াপী কমসূচী
বা বায়ন কের এবং িতকর সামািজক গা ী অপব ব ত নারী একক িপতামাতার পিরবার অথৈনিতকভােব

বআইনী । া ােমর কাঠােমার মেধ কইএসও সহায়তা এবং িশ ণ দান কের যা হল আইিন পরামশ া
চার কা ব ৃ তা ইত ািদ ড াল মূল ায়ন এবং থরাপী এবং া বয় িশ া এবং িশ ণ সম েরর

ইংেরিজ ম ািনিকউর এবং পিডিকউর এবং সলাই দ তা । িবেশষত পরবত িণ ল মা া লাভকারীেদর মেধ
নতুন দ তা অজেনর সােথ সফলতার সােথ িমিলত হেয়েছ এবং সইজন অংশ হণকারী া বয় নারীর মতায়ন

এই া ােমর েয়াজনীয়তা উভয়ই সুিবধােভাগীেদর ভািবত কের এবং ীক কল াণ রাে র সােথ স িকত
কারণ িল জািগেয় তুলেত পাের সাধারণ এবং িবেশষত সহায়ক কাঠােমার অভাব রেয়েছ যা নারীেক পিরবার ও

পশাগত জীবেনর ভারসাম বজায় রাখেত দয়। যার কারেণ ীক মােয়েদর তােদর ব ি গত উ য়েনর জন সময়

নই । থম ে পাঠ ম িল িবিভ িদন এবং ঘ া িলেত দান করা হয় যােত তারা অংশ হণকারী বশীর ভাগ

সদস েক সবা করেত পাের। এই ে িশ কেদর ভূিমকা মানিসক বা কােসর মেধ উ ািপত েপর সমস া িল

মাকােবলার ে পূণ।

িশ াদান প িতঃ

িশ াদান বয় িশ ার প িত অনুসরণ কের যমন সা িতক বছর িলেত শখােনা হেয়েছ। া বয় েদর
ইিতমেধ ই স াব ান দ তা অিভ তা মন াি ক ব াক াউ ইত ািদ এক ব ি িহসােব শংসা করা হয় যার

উপর িশ কেক কােস সরবরাহ করা ান এবং দ তার িনমাণ করার জন বলা হয়। পাঠ মূলত িশ াথ েদর িশ ার
েয়াজনীয়তার ারা চািলত হয় কারণ এ এক মূল প ারািমটার যা তােদর িশ ক এবং িশ ক এবং বািক িনেন

উভেয়র কাছ থেক িশখেত অনু ািণত করেব। ফল প িনউইেনর ইিতমেধ িবদ মান পটভূিমেত ান যাগ করা হয়
এবং এর পাশাপািশ কােসর মেধ সহেযািগতার সামািজক স ক উ য়েন িবেশষভােব সহায়ক িবেশষত উপজািত

গা ীর লাকেদর জন যারা বিহ ৃ ত হওয়ার ঝঁুিকর মেধ রেয়েছ।
া ােমর এক অিতির সুিবধা হয় অভ াস বা বায়ন এক বড় খরচ েয়াজন হয় না এ

মািলকানাধীন া েন মেধ স ািলত হয় তাই খরচ কােস েয়াজনীয় উপশম উপকরণ এবং িশ ক িফ সীিমত হয়।

ভাব এবং িতব কতাঃ 
িপএআই িড এ এস এর ভাব উভয় দ তা অজন এবং ম বাজাের তােদর সংি সরাসির আেবদন

চাকির খাঁজা বা িবদ মান কমসং ান অব ােন আপে ড উভয় পাশাপািশ তােদর আ স ান উ ত করেত সাহায

করার জন িশ ণাথ েদর মেধ এক সামািজক নটওয়াক উ য়নশীল উপর ি িনব কের।
কৃতপে পূববত একােডিমক বছেরর মেধ অংশ হণকারী অেনক নারী ম বাজাের অিজত দ তা ব বহার

কের কখনও কখনও লাভ বা লাভ অজেন বা স ূ রক আয় লাভ করার জন অজন কের।
া াম বা বায়েনর থম বছের চ ােল িল উ ািপত হেয়িছল মূলত া ােমর িনয়মাবলী এবং

িশ কেদর িত িতর িবষয় িলর সােথ সংি । ২ য় বেষর বতমান কােসর সময় এই িল িবেবচনা করা হেয়েছ

এবং এখন িন ি করা হেয়েছ।
এখন িক েয়াজন ি েস কমসূিচ বা বায়ন স েক আরও িকছু ধারণা আেছ এবং স াব অন কাথাও

কােসর অনুেমাদেনর িবষয় । কএসওএ এেথে র এক পিব আকাইভসস যা িশ ার িনয়ি ত অংশ িশ া



ম ণালয় কতৃক অ ভু এবং ত িয়ত নয় অ গত নয়। অতএব কাস অনানু ািনক। তেব সা িতক বছর িলেত
লাইেফলং লািনংেয়র সে সরবরািহত সা িফেকশন এবং ণগত মােনর ণগত মােনর উপর ইইউ কতৃক দ

ে র কথা িবেবচনা কের অিজত ান স িকত ীকৃিতর সমাধান করা েয়াজন।

যাগােযােগর কানাঃ 
keso@otenet.gr  
www.kesoiaa.gr  
 

 

 

  



এেথ কাউে িলং স ার- িরসাচ স ার ফর জ ার ই য়ািল িমিন ী অব ইনেটিরয়র  
এেথে র উপেদ া কে র ল হে মিহলােদর িব ে সিহংসতা রাধ ও যু করা এবং িবেশষ কের

যােদর ারা িনযািতত বা মকী দওয়া হয় তােদর সমথন করা। অ ােথ অ াডভাইজির স ার হল জ ার ই ই র

জন সিচবালেয়র প থেক কিথয়ার পিরচািলত উপেদ া ক ।
স ার যাগ তাস কম েদর ারা সিহংসতার িশকারেদর জন িবনামূেল পরামশ সবা দান কের জন

িরেসপশন শাসিনক কম জন মেনাৈব ািনক জন সমাজকম জন আইনজীবী ।
 
পিরেষবা িল হল

• সিহংসতার িশকার নারীেদর তথ এবং িবেশষ তথ

• সামািজক মন াি ক আইিন এবং কমসং ান সমথন িল িসিফক

• হাে ল ি িনক পুিলশ এবং অন ান সােপাট সািভেসর রফােরল বা এসারেপাট

• আইনী আইনজীবী সিমিত িলর সােথ সহেযািগতায় আইিন সবা

• ু ল ছা ীেদর যৗন এবং জনন াে র উপর িল সমতা এবং পরামশ সবা দােনর িবষেয় তথ সরবরাহ

কিথয়া এক পাবিলক সং া িহসােব জাতীয় কৗশলগত রফাের মওয়াক ইউেরাপীয় াকচারাল অ া

ইনেভ েম ফা অফ ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন থেক ক পিরচালনার জন অথায়ন পেয়েছ । এখন

পরবত া ািমং সময় জন অপােরশন অব াহত িনি ত করা হেয়েছ।

মূল ায়নঃ

অপােরশন এর থম সময় সময় এ সিহংসতার িশকার নারী সবা। মাট ২
সশন দান করা হেয়িছল যথা মন াি ক সমথন সশন সামািজক সমথন সশন এবং ২

আইিন সহায়তা অিধেবশন। উপর কাউে িলং স ার িবিভ সং া এবং সং ার যমন পুিলশ এবং িসিকউশন
কতৃপ হাসপাতাল সামািজক সবা মশি সং া মানিসক া কে সােথ নটওয়ািকং কমকা এবং

সেচতনতা বৃি র কায ম হণ কেরেছ। কে র কায ম অবদান রােখ

 নারীর িব ে সিহংসতা আইন মবধমান শ মান

 নারীর িব ে সিহংসতার ফম এক সামািজক সমস া এবং অপরাধমূলক কাজ িহসােব ীকৃত

 কাউে িলং সািভেস নারীর েবশািধকার সহজতর হয় কারণ এলাকা জুেড় সহায়ক কাঠােমা রেয়েছ

 সং া সবা এবং সিমিত আেরা কাযকরভােব সংেযাগ িবি

এেথ অ াডভাইজির স ার কিথয়ার ারা পিরচািলত বািক ক িলর মত িল সমতা এবং নারীেদর

িব ে সিহংসতা আইন উেদ াগ কম নীিত ইত ািদ নীিতেত সহায়ক িত ােনর কাঠােমার অি ভাগ কের।
অনুযায়ী এই সমথন এবং এই তুলনােযাগ া ােমর ি িতশীলতার জন এক পূণ পূবশত।

যাগােযােগর কানাঃ 
polykentro@isotita.gr 
www.kethi.gr 



ইনটারেভনশন ইন মালা া ক া ফর িরিফউিজ ওেমন িডও মা স ার ফর িরসাচ অন

ওেমন ইসু স
দািতমা উ া িশিবের বসবাসকারী অিভবাসী শরণাথ নারীেদর সহায়তা দান করেছ সাল থেক

যখন হাজার হাজার শরণাথ ীেস ধানত মধ াচ ও দি ণ এিশয়ায় এেস পৗঁেছেছ। এই কস ািড যমন ক াে র

এক মালাকসা এলাকার এক উদাহরণ প কারণ দািতমা দীঘতম সমেয়র জন উপি ত হেয়েছ।

দািতমা শরণাথ িশিবর এ িল িভি ক সিহংসতা মামলা পিরচালনার জন এনিজও হেয়েছ। এ উৎপািদত

দেশর িবিভ কার সিহংসতা তােদর যা া এবং ক াে িবেশষ কের ঝঁুিকর মেধ থাকা মিহলােদর জন িবেশষ

সহায়তা দান কের। উপর নারী তােদর ইি ে শন িত সমথন দান তােদর নাগিরক অিধকার এবং জীবন

িবষয় িলর সােথ সামলােত তােদর মতায়ন।
ক া কে দা মা এর কায ম এবং পিরেষবা িল মিহলা ব ু পূণ ান চারপােশ ২২ িমটার এলাকা

ক াে সম মিহলােদর জন খালা। ঢাল হল এক িদন িনিদ ঘ া খালা এবং ক াে মিহলােদর জন এক

ফাকাল পেয় িহসােব কাজ। সখােন মিহলারা সংগ ত কমকাে অংশ িনেত বা অংশ িনেত পােরন যা িনিদ

সমেয়র জন চালােনা যায়। ইংেরজী ও ীক পাঠ সলাই বুনন সশন এবং কি উটার াস িল যসব কায ম হণ

কেরেছ তা িকছু। এই কায ম িল নারীেদর নতুন দ তা এবং অন ান নারীেদর সােথ দখা করার সুেযাগ দান কের

িক তারা সহায়তা কম ও নারীেদর মেধ এক স ক গেড় তুলেত সাহায কের। মিহলােদর এবং দা মা দেলর মেধ

এই িব াস পূণ য মিহলােদর জন খালা এবং সাহায চাইেত হয় কারণ এ সাধারণ ব াপার য অেনক নারী

িল িভি ক সিহংসতার ঘটনা কাশ থেক িবরত থােক।
িবেশষ সহায়তা চাইেত িশিবেরর নারীেদর জন দা মা আইনী ও মেনািব ানীর সহায়তা দান কের মূল ায়ন

েয়াজন সইসােথ বািহ ক পিরেষবা িলর রফােরল এবং এসেকা ং। স িত িসে েমর এক ফাঁক সনা করণ

সংগঠন এছাড়াও িল িভি ক সিহংসতা পু ষেদর িশকার সমথন িদেত কেরেছ।
িল িভি ক সিহংসতার িবষেয় সুর া িতেরাধ ও িতি য়া বৃি র জন তােদর কৗশলগত অংশ িহসােব

ডা মা পু েষর সােথ ফাকাস প মিহলা ব ু পূণ েস হা করা হয়িন এবং নারীেদর স েক সশন সংগ ত

করার মাধ েম পু েষর মেনাভাবেক মাকােবলার কাজ কের। অিধকার।

মূল ায়নঃ 

নারীেদর সমথন দােনর িত ােনর েচ ার ক ল হে ব হেলর দৗড়ােনা মাধ েম ক াে এক

দনি ন উপি িত িত া করা। দালাইলামা মালালা এ নারীেদর হেণর জন িকছু সময় নয় িক এখন ক াে

সং ার উপি িত ব াপকভােব গৃহীত হেয়েছ তােদরেক িনরাপ ার অনুভূিত এবং এক স দােয়র অনুভূিত দান করা

হেয়েছ। জ রী ে এবং িল িভি ক সিহংসতার ে হ ে প করার সময় এ ভাব আেরা বিশ পূণ।
ধান চ ােল িলর মেধ এক হল য িশিবেরর জনসংখ ার অ ায়ী হয় এবং কখনও কখনও সমথকেদর

পে মিহলােদর সােথ স ক গেড় তালার জন খুব ত পিরবিতত হয়। িকছু অন দেশর জন অিনয়িমতভােব ছেড়



দয় িকছু অন ক াে । িকছু ীেস আেরা ায়ী আবাস ল ানা িরত হয় যার ফেল দাতাইমা তােদর ক াে র

বাইের অনু প পিরেষবা পৗঁেছ তােদর বা অন এনিজও কতৃক দ সাহায কের।

নারী বঁেচ থাকার জন জনসাধারেনর রফােরল িলও চ ােল িলর মুেখামুিখ হয়। বিশরভাগ

আ য়েক িলেত অনুবাদ এবং ওয়াই ফাই ব াবহার করা খুব সহেজই পাওয়া যায় এবং বড় বড় শহর িলেত অবি ত

আ য় ল িলর সােথ উপলভ ােন এক অভাব রেয়েছ। মিহলােদর শরণাথ রা শ ত বড় শহর িলর

আ য় ল িলেত হা করা পছ কের কারণ এ তােদর অন সামািজক পিরেষবার পিরসীমা িলর জন অত

পূণ।

তােদর কােজর অন এক চ ােল পুিলেশর সােথ স িকত। ানীয় পুিলশ শেনর সােথ দা মা

দেলর সহেযািগতার ফেল মাগত সরাসির যাগােযােগর মা া বেড় যায় এবং এভােব জ রী অব ার ে তৎকালীন

পুিলশ িতি য়া বৃি পায়। তেব পুিলশ ক াে ঢুকেত বাধা িদে না সংঘেষর ঝঁুিকেত রেয়েছ এবং কান দাভাষী

পাওয়া যায় না এমন এক ফাঁক যা এনিজওেদর দাভাষী ারা আ ািদত।

যাগােযােগর কানাঃ 

charidi.diotima@gmail.com 
www.diotima.org.gr 

  



ভারত 

আওয়াজ দা ক াে ইন- ই উট ফর সাস াল ডেভলপেম  
অ ফাম ভারেত আিথক সহায়তার মাধ েম আইএসিড ারা ২ সােল অেযাধ েত চালু করা অিভযান

অেযাধ চার অিভযােন নারীেদর িত সিহংসতা মাকােবলায় যুবকেদর পিরবতনকারীর যাগদােনর সুিবধা দান কের

যােত তারা িল স িকত িবষেয় সেচতনতা সৃি করেত পাের।
২ ২ সােলর িডেস ের িদি গণ ধষণ মামলায় আইিডিড নারীেদর িব ে সিহংসতােক অ ািধকার দওয়ার

িস া িনেয়েছ এবং উিড়ষ ার জলায় পু ষ ও ছেলেমেয়েদর সােথ স ক গেড় তুলেত হেব। যুগ যুেগাপেযাগী
যৗনতার িবষেয় সেচতনতা হ ল যখন চারণা িল ব বহার কের ধুমা পু ষ ও মিহলা মেধ পাথক এক শ

িহসােব। মিহলােদর িব ে সিহংসতা াস করার জন রােজ র শ ের এবং উেপি ত ামা েল উভয় যুবকেদর মেধ

যৗন সমস া স শখার জন এক াটফেমর েয়াজন িছল।

কায মঃ 
আইএসিড কেলজ যুবকেদর িবেশষ কের ছেলেদর িন িলিখত প িতর মাধ েম অংশ হেণর জন আওয়াজ

চার অিভযান কেরেছ
আবািসক ক া রােজ র ামীণ ও শ ের কেলেজর জন যুবক িতবছর রাজধানী

ভুবেন েরর িতন িদেনর আবািসক ক াে আেয়াজন কের।
পিরবতনকারীেক সি য় করা চারািভযােনর মূল হল পিরবতনকারীর যারা ব ি গত উ য়ন ি য়ার সােথ

জিড়ত থােক এবং পরবত েত নারীেদর িব ে সিহংসতা িতেরাধ ও িতেরােধর লে তােদর েচ া অন েদর মেধ

অ ভু কের। এখন পয ায় পিরবতন ক ন আবািসক ক া থেক বিরেয় এেসেছ।
পিরবতনকারী এবং সমথকেদর এক নটওয়াক িনমাণকারী আই এস িড পিরবতন ক ন েপর

নটওয়াক িলেক সহায়তা কের এবং শি শালী কের এবং নারীেদর িব ে সিহংসতা িতেরােধ এই ত ণ অনুঘটেকর

িত িত বজায় রাখার জন অন ান সংি কমসূিচর মাধ েম বক নিতক ও যুি গত সহায়তা দান কের।
পিরবতনকারীর সােথ িমথি য়া কেলজ ক া ােসর সােথ পিরবতন ক ন এর িনয়িমত কমপ া িল সখােন

গা ীর মানিসকতা ভািবত কেরেছ। কেলজ কতৃপ পিরবতন মেকর ক ীকৃিত দয় যার ফেল ক া াস িল

অিহংস অ েল পা িরত কের।
ত ণ ত ণী দল িল সান এবং িলডারস গম এবং পাওয়ার গম এর মত জনি য় সর াম িল ব বহার কের

ছা ছা ীেদর িল িবন ােসর সদস েদর এবং অ িশ ণ কম েদর িল সং া িশ ণ জন সময় উৎসগ কৃত য

খলার প িত প িত ব বহার কের।
জ ার টাইম সশন উিড়ষ া উপজাতীয় জলায় াথিমকভােব মেয়েদর িবেয়র এক ধান উে গ। উপর

িনয়িমত িশ া পাঠ েমর মেধ যৗন া এবং যৗনতা স িকত তথ অনুপি িত আেছ ভূিমকা খলা মাধ েম িবিভ
কেলেজ সংগ ত চারািভযােনর িল সময় সশন কাযকরভােব ছা েদরেক িল ও যৗন া এবং অিধকার
স িকত ততা খালার এবং শয়ার করার জন উ সািহত কের এবং িপতৃত েক ব ি গত স ক ও ািত ািনক

ি য়া িলেক ভািবত কের িকভােব তা আিব ার কের।
ঝলকািন ভাব কেলজ থেক কের চারািভযান অন ান িত ান যমন পিরবার এবং সমােজর সােথ

ঝগড়াঝাঁ ভাব সৃি কের যােদর সােথ যুবদল িল যাগােযাগ কের।

ভাবঃ



চার বছেরর মেধ রা ীয় পযােয় চার এবং িব াসেযাগ তা গেড় তালার চারািভযান স ম হেয়েছ। এ
িবিভ অংশীদারেদর কাছ থেক সমথন এবং সৃজনশীল সহেযািগতা সৃি কেরেছ কেলজ িশ ক যুব এবং তােদর

পিরবার কিমউিন সদস এবং তহিবল সং হকারী অ ফাম ইি য়া এ চালু রাখার জন ।
রায়গড় কালাহাি ও কা ােলর মেতা উপজাতীয় জলায় িকছু চিলত পিরবতন ঘেটেছ যারা সিহংসতায়

নারীর পুনবাসেনর ি য়ার সােথ জিড়ত। তারা তােদর সরকারী তহিবল থেক এই জীিবতেদর পুনবাসেনর জন আিথক

সহায়তা দােনর জন ানীয় সরফ েদর িনবািচত নতােদর সংগ ত করেছ।
কেলজ িলেত আওয়াজ ডােয়ড কেলজ ক া ােস নারীেদর জন িনরাপদ কেরেছ। ক া ােস যৗন হয়রানীর

ঘটনা িল ব াপকভােব িনেচ নেম এেসেছ যখােন িশ াথ রা চারািভযােন অংশ হণ কের। মিহলা ছা েদর উপি িত

বৃি এবং পু ষ ও মিহলা ছা েদর মেধ সুি র যাগােযাগ আেছ। চারািভযান ানীয় পযােয় ত ণ পিরবতনকারীর
এক পুল তির কেরেছ যা তােদর স দায়েক িল বষেম র িদেক একি ত করার জন এবং মিহলােদর িব ে

সিহংসতার ঘটনা িলর মাকােবলা করার জন সমথন দােনর জন একে দাঁিড়েয় আেছ।
আওয়াজ ডােয়র রায়গাদা ক মাল ও কালাহাি জলার মত উপজাতীয় ব থেক মেয়েদর অংশ হণ

তােদর আ িব াস গেড় তালার জন এবং তােদর পিরবােরর সদস েদর মানিসকতা পিরবতন করার ে ও অবদান

রেখেছ। ফল প মেয়েদর তােদর উ িশ া চািলেয় যাওয়ার অনুমিত দওয়া হয় যা থেকই িবেয়র িবলি ত

করেত সাহায কেরেছ।
আওয়াজ ডােত ছা রা অংশ িনে এমন এলাকা িলেত নারী ও মেয়েদর গিতশীলতা বেড়েছ তারা

আিথক লনেদেনর জন ব াংক যেত অনুমিত দওয়া হয় স ি িবেরােধর সমাধান করার মেতা মেয়েদর পািরবািরক
িবষয় িলেত অংশ হেণর অনুমিত দওয়া হে ছেলেমেয়রা পিরবােরর কায েমর সােথ জিড়ত থােক এবং বািড়েত
আনু ািনকভােব গৃহীত িবিভ ধরেণর সহায়ক কাজ কের গাহ প েদর য িনে এবং পির ার ব াগ িল পালন

কের।
সত ই আজ ক া াস স ূ ণ আলাদা। এখন আমরা িনয়িমতভােব আমােদর ােস যাগ িদেত পাির।

ছেলেদর কান ঝােমলা নই। এটা ধু ছেলেদর মেধ পা েরর কারণ। এখন তারা আমােদর ি েকাণ বাঝার জন

যেথ ব ু পূণ সহেজ এবং বাধগম । এবং এ ধুমা আওয়াজ চারণা অিভযােনর অংশ হেণর কারেণ স ব

রাজািলন ধান ছা িবহারী কেলজ কটক ওিড়শা।

যাগােযােগর কানাঃ 
isd_bbsr@rediffmail.com 

  



ইয়ুিজং কিমউিনেকশন ফর এ ে ািরং জ ার এ  ম াস িলিন  - সাম ক 
এনিজও সাম ক পাবিলক এবং াইেভট েস মিহলােদর িব ে িল মাতৃমুখতা এবং সিহংসতার ে

ত ণ নতৃ াধীন হ ে েপ কাজ করেছ। ২ সােল সং া ক া ােস পু ষ যুবকেদর সােথ এক পা ার তরীর
কে কাজ কের যার ফেল সামািজক ন ায়িবচােরর জন হ ে প িহসােব যাগােযাগ বা চার মাধ ম ব বহার করা

যায়।
সামিয়ক িব াস কেরন য নারীর িব ে সিহংসতা ব করার জন দেল দেল পু ষ নারীরা তােদর নারীেদর

িব ে সিহংসতা বলেত পাের না িক যত ণ মানুষ তােদর মি ে মতা ও সুেযােগর িতফলন না কের তােদর

সােথ কাজ আসেল পা িরত এবং টকসই নয়। সামিয়ক ভারত এবং দি ণ এিশয়া অ েলর যাগােযাগ এবং
িমিডয়া সং া কাজ এবং িশ ণ কমশালা িলর মাধ েম পু ষেদরেক তােদর ম র মতা ও সুেযােগর িতফলন

করেত উৎসািহত করেছ।
২ সােল আট মাস ধের মধ িব সমােজর আথ সামািজক ব াক াউে র অ গত মহারাে র পঁুেত

অবি ত িতন কেলজ থেক জন বয় জন পু েষর জন যুবক িচি ত কেরেছন। িশ াথ রা ইয়ং ম ান
মা ু িলিন স অ া এইচআইিভ এইডস ওয়ািকং উইথ দ কেলজস অফ দ পুয়ন িস স িশেরানােম ইে া াবাল

সাসাল সািভস সাসাই র সহেযািগতায় কািমক নােম এক যাগােযাগ কে অংশ নয়। এইচআইিভ এইডস এর

াপেট যুবকেদর মেধ যৗনতা এবং ঝঁুিক নওয়ার আচরণ স েক সেচতনতা বৃি র জন ক সংি িছল।
এক পা ার গেড় তুলেত ধীের ধীের যুবকেদর সােথ মলােমশা কের তােদর মদানী বা মাতৃভাষার অথ িতফিলত
করার জন উৎসািহত কের িল বষম নারীর সিহংসতা ও অপব বহার মতার ধারণাসমূহ এবং মরণশীলতার সৃি

সে বিণত ভূিমকা ও দািয় সমূহেক আনপ াক কের িনেজই।
যুবেদর কমসং ান দ তা বৃি র সােথ ক যু কের তােদর এক কাস কােরল এ িশ ণ দয়ার

জন পৗঁেছিছল এক দ তা যা তারা মাতৃগেভর ধারণার উপর িভি কের পা ার তির এবং ঝঁুিক হেণর জন

ব বহার করেব। পা ার ত ণেদর সােথ িত িব এক ি িতশীল ি য়া এবং িশ ার এক ফলাফল িহসােব

আিবভূত হয় যিদও এ এক পিরকি ত িশ ণ িশ ণ স ংেস না ঘেট। প এখােন এবং এখােন আনু ািনকভােব
সা াত হেব ঝঁুিক এবং িল আেলাচনা করার সময় অন ান িবষেয়র মেধ তােদর ব ি গত স ক আেলাচনা মা

কেয়কবার আনু ািনক কমশালা েপ িমথি য়া িছল। তােদর সােথ বুি বৃি র কারেণ পা ার তিরর সৃি হেয়িছল িক
নারীেদর পাষাক ধষণ হেত পাের আেরক আকষণীয় পা ার মু াইেত অনুি ত রাজৈনিতক ঘটনা র ফলাফল
িহসােব িবকিশত হেয়িছল যখােন নারীরা িতিহংসাপরায়ণেদর িব ে িনেজেদর র া করার জন নারীেদর ছুির ও

িচমিন পাউডার িদেয়িছেলন। িশ াথ েদর ারা পা করা পা ার বেলন এই মুরিগর পাউডার এবং ছুির মােন িক
রা এবং পু ষেদর কান দািয় নই পা ার ব াপকভােব িব ৃ ত িছল ানীয়ভােব এবং আ জািতকভােব এবং

সব এ িগেয়িছলাম এ ভাল গৃহীত হেয়েছ।

মাধ ম িহেসেব যাগােযাগঃ 
পু ষতাি কতা এবং িল স েক বাঝা ছাড়াও এই ি য়া থেক বিরেয় আসা অন নীিত যাগােযাগ

িনেজই হ ে প হেত পাের এ কবল এক া ােমর সমথন করার জন এক হািতয়ার িহসােব ব বহার করা

েয়াজন হেব না। সামিয়ক এক যাগােযাগ সং া িহেসেব এ পা র ি য়া িহসােব পা ার তরীর বুঝেত

িত ােনর জন এক উে খেযাগ অ গিত িছল।
পাশাপািশ এ সবদা উে শ িছল য িম ং ওয়াকশপ এবং িশ ণ ব তীত অন সব িল ব বার ব বহার

করা হেতা লােকেদর কােছ পৗঁছােনার জন উ াবনী উপায় িল েয়াজন িছল। এইভােব এ পা ার তরীর

ি য়া পাওয়া িগেয়েছ যিদও এ এক জীিবকা িভি ক চািহদা িদেয় কের অন িকছুেত অিভেযািজত।



ভাবঃ 

উেদ াগ আউট অফ দ বাে র ধারণা িল তির কেরেছ। কেলজ যুবকেদর সােথ অংশীদািরে র িভি েত

মে এক িনউজেলটােরর িতন িবষয়ও তুেল ধরা হয়। এইচআইিভ সং মেণর ঝঁুিক িনেয় ত ণেদর ঝঁুিকর ধারণার
মত িবষয় িনেয় এবং িনউিজলটেরর সােথ সংযুি িক িল হয় িক মাতাল হয় এই সমস া িল যুবক ছেলেদর সােথ

কাজ করার েয়াজন ইত ািদ। এর পের সামিয়ক িস কেলেজর উেদ ােগ একতা বা ইয়া র জন ইয়ুথ নােম এক
উেদ াগ কের বছেরর জন চালােনা ছা েদর নতৃে এক অ তহিবল চারািভযান এবং ছা ীেদর জন

ক া াস িনরাপদ করার জন একসােথ কাজ কের পু ষ এবং মিহলা ছা েদর ল িছল। এ পাওয়া িগেয়েছ য এই
উপাদান িলর উ য়েনর সব পযােয় যুবকেদর জিড়ত থাকার ফেল তােদর সহকম েদর ারা তার কাযকািরতা বৃি এবং

তার বাতা িল হণ করা স ব হেয়েছ।

যাগােযােগর কানাঃ 
samyak.pune@gmail.com  
www.samyakindia.org 

  



সামা  দার যািদয়ার ক - স ার ফর হল   এ  সাস াল জাি স 
সমাজতাি ক জািডরার ক ২ সাল থেক িসএসিপএস এবং পাঁচ ানীয় সহেযাগী সংগঠন

নারীর সাম তা ম যুব াম হালুয়া মিডক াল ফাউে শন এবং অি ভা ারা মহারাে র ােম বা বায়ন

করা হয়। । ক মূলত পু ষেদর এবং ছেলেদর সােথ ঘিন সিহংসতা এবং সমােজ নারীর অধ ন অব া মাকােবলা

করার জন কাজ কের।
িদি িভি ক িসএইচএসেজ নারীেদর িব ে সিহংসতা মাকােবলা পু ষেদর এবং ছেলেদর সােথ কাজ অিভ তা

এক স দ আেছ। ইউএনএফিপএর ারা পিরচািলত ক র ল িছল

• পািরবািরক পযােয় িল সিহংসতা এবং বষম মূলক আচরণ িল কমােত

• িস া হেণ নারী অংশ হণ বৃি

• নারীর িত িল বষম ও সিহংসতা সং া িবষয়সমূেহ পু ষেদর ছেলেমেয়েদর ান মেনাভাব এবং
আচরণ উ ত করেত জনন া সং া িবষয় িলেত পু েষর অংশ হণ বৃি করা

ক বা বায়েনর ধারণা িল িছল য স দােয়র মেধ এমন কেয়কজন পু ষ আেছন যারা িহং িপতৃতাি ক
মানদে স ত হন না অংশ হণমূলক িশ ণ পরামশ ও স দােয়র িশ া এবং চারািভযােনর মাধ েম এই মানুষ

সামািজক পিরবতেনর িদেক পিরচািলত করেত পােরন।

ধান কৗশলসমূহঃ
ক র ল অজেনর জন পাঁচ মূল কৗশল ব বহার করা হেয়েছ

 কিমউিন  মিবলাইেজশনঃ িত াম প গ ত িত িত সদস অিববািহত যুবক এবং অন
িববািহত পু ষেদর এক িত িত ােম এ ািনম ানটর নােম একজন ভূিমকা মেডল নতা িনবািচত হন
িল মানবািধকার মাতৃসাধকতা যৗনতা এবং জনন াে র িবষেয় িশ ণ এবং একজন কিমউিন িশ ক

হেয় ওেঠ। ানীয় বা বায়নকারী সং ার এক সহায়তাকারী দশ াম ত াবধান কেরন।
 কিমউিন িশ া এবং সেচতনতা চারািভযানঃ াম িভি ক গা ী িল ইসু িভি ক চারািভযান চালায়

যমন নারীর িব ে সিহংসতার িব ে সি য়তা িদন । িল ীয় সমতা জন দায়ী অংশীদার িহসােব

পু ষেদর স েক সামািজক সেচতনতা তির করার জন যাগােযাগ সাম ী ত করা হেয়িছল।
 কিমউিন অ াকশেনর নতৃ ঃ িল ীয় সমতা ও মানবািধকােরর িত জনসাধারেণর কম পিরক না ও বা বায়ন

করার জন এ ািনম া রা াম িভি ক পু ষেদর গা ীর নতৃ দান কের।
 পিরেষবা দানকারীেদর সােথ সংেযাগঃ পু ষেদর মেধ া পিরেষবার ব বহার বৃি এবং রফােরল িল

উ ত করার জন এ এক পূণ কৗশল িছল।
 মানিসকতার ি ভি ঃ িবিভ ে র িবেশষ রা ম ানুেরটেম সহায়তা পরামশ এবং ডায়নািম

সহায়তাকারী এবং অংশীদার িত ােনর িনেদিশকা দান কেরন এইভােব তােদর মতা বৃি

পু ষতাি কতার পিরবতনশীল ধারাঃ

সমাজকম জািডদর কে ই শত পু েষর প তির করা হেয়েছ। ভাব অসাধারণ হেয়েছ। এ অেনক

জিড়ত গাহ এবং ব ি গত জীবন ভািবত হেয়েছ ভােব। পিরবতন কবল পু েষর িহংসা ক আচরেণর মেধ ই

দখা যায় না তেব পু ষরাও পিরবার ও ােম িল িভি ক বষম মূলক আচরণেক উে খ কের।
কে র এক পযােলাচনা এ বািড়েত বািড়েত গাহ কােজর জন দািয় হণ করেত রণা রণা ক ন

কাজ অজন কেরেছ য সত হাইলাইট। পু ষেদর পিরবার পিরচযা করা িশ েদর য নওয়া এবং আরও বিশ হ

দশন করা কেরেছ।



 
উদাহরণ িহসােব িববৃতঃ
মহারাে র হাটাকার মংগীিড় ােমর এক অ ািনম াে র ী
আেগ আমােদর পিরবাের সকল পু ষ সদস একসে একসােথ খাওয়ােবন এবং তােদর পিরবােরর সদস রা মেয়েদর

খাওয়া দাওয়া শষ করেব কখনও কখনও নারীরা বিশ িকছু পায় না। সমােজর জাড়দােরর সােথ আমার ামীর
মলােমশার পর িতিন পিরবােরর সকল সদেস র জন এক নতুন অভ াস কেরন পু ষ এবং মিহলা একসে

খাওয়া। এখন যাই হাক না কন আমরা সমানভােব িনেজেদর মেধ িবতরণ করা হয়।
পু ষরা মেয়েদর াথিমক িববাহ ব করার চ া কের এবং যৗতুক িদেত অ ীকার কের তারা উ তর

িশ ার মেয়েদর সমথন কের তারা তােদর ীেদর বািড়র বাইের যেত এবং বািড়র এবং পািরবািরক দািয় ারা
বাঁচােত উৎসািহত কেরিছল ামী ও ীর মেধ স ি মািলকানা আেছ িহসােব বািড়েত িস া িস া যৗথভােব হণ

করা হে । অেনক স দােয়র মানুষ থমবােরর মেতা জনন া পিরেষবােত উে খ করা কেরন।
মিহলা িলও ােমর িবষয় িলেত তােদর অিধকার এবং বিধত ভূিমকা উপলি করেত কেরেছ উদাহরণ প মিহলা

ামা ল িত ার মাধ েম নারী িস া হণ সং া ।
মাটামু এই ক িবেশষ কের যারা সরাসির জিড়ত তােদর সােথ এক উদীয়মান চতনা এবং ঐিতহ গত

িব াস িজ াসা এক বা ব মানুষ গঠন িক মত এক বাঝার অংশীদার এবং নারী িশ ার ে র অথ কী তা

নতুন সেচতনতা।
এছাড়াও এবং খুব পূণভােব এ এই পিরবতেনর পে জনমত পিরবতন কেরেছ। এভােব সম াম িল

ারি ক িবেয়র িব ে িত িতব দাষীেদর দাবী ও হণ করার চ ােল কের এবং তােদর ামীেদর যৗথ স ি

মািলকেদর সােথ নারীেদর তির কের।
সমাজতাি ক জাডীডার কীভােব মাতৃভাষার িনয়ম পিরবতন করেত এবং সমেয়র সােথ সােথ িল স ক গেড়

তুলেত সাহায করেত পাের তা বাঝার এক উৎস।

যাগােযােগর কানাঃ 
chsj@chsj.org 
www.chsj.org 
 

  



িকেশার বাতা- স ার ফর হল   এ  সাস াল জাি স 
জুলাই ২ সােল িসএইচএসেজ চালস ই ারন াশনাল অিডও কািহনীেক এক মাবাইল ফান িভি ক

অ াি েকশেনর মাধ েম চালু কের যার মাধ েম ামীণ রাজ ােনর িকেশার বয়েস ছেলেদর ডায়াল কের এবং নেত হয়।
এক বসলাইন জিরেপর পর গ িল সাং ৃ িতকভােব যৗনস ক া এবং যৗন ও জনন াে র িবষয় িলর

মাকােবলা করার জন  িসএইচএসেজ ারা উ ািবত হেয়িছল। ২ িমিনেটর কািহনী লখনপুর ক রাজ রাজু দাদা কা
গাসা হালিদ িক জালিদ এবং লহান িক বােয় ন এ রিঙন কা িনক অ র এবং এক কািহনী যা পরবত েত এক েরর

থেক পরবত েত কল অফস একািধক িবক থেক এক িতি য়া। িত গ এক চিলত সামািজক সমস া িনেয়
আেলাচনা কের এবং িবেশষত পু ষেদর এবং ছেলেদর ভূিমকা িনেয় আেলাচনা কের ইিতবাচক পিরবতন িল

করেত।
পশাগতভােব রকডকৃত অিডও গ িল ব ি গত িতফলেন অ সর হয় এবং ু ল ও অন ান ােন এই

িবষয় িলর উপর েপর আেলাচনার এক সর াম িহসােব ব বহােরর জন িচি ত করা হয়। াথিমক ল মেয়েদর

জন িল বষম কমােত এবং িকেশার বয়েসর জন জনন া ান উ ত করেত হয়। 
অনু ান আরও একসে সামািজক মানদ পিরবতেন পু ষ ও ছেলেমেয়েদর যাগদােনর একমা জাতীয়

চারািভযােনর সােথ যু হেয়েছ যার ফেল পু েষর িল সমতা চ াি য়ন তির করা হয়।

চিলত প িতর সােথ আধুিনক প িতঃ 
িকেশার বাতার িপছেন ধারণার এক াটফম তির করা িছল যা ই ােরি ভ উপেভাগ এবং এখেনা ান

সৃি েত অথপূণ বাতা িলর সােথ যাগােযাগ করা এবং িল যৗনতা এবং জনন াে র িবষয় িল স েক ব ৃ তার

এক ান। এ আধুিনক মাবাইল যুি র সে গ বলার ঐিতহ গত কৗতুক িম ন এক উ াবেনর িহসােব ক না

করা হেয়িছল।

িকেশার বাতায় িন িলিখত িবষয় েলা অ ভূ থােকঃ 

 এক িডিজটাল আইিভআরএস াটফম ব বহারঃ ক এলাকায় ব াপকভােব চািরত এক টাল ী ন র
ডায়াল কের গ শানা যায়

 ি পথ যাগােযাগঃ এিগেয় যাওয়ার জন এক গে র জন াতারা িবিভ িবক িল থেক বেছ নয়।
এছাড়াও গ িলেত আেলাচনা করা িবষয় স িকত িল রকড করা যায় পরবত েত এসএমএেসর
মাধ েম াহেকর গাপনীয়তা বজায় রাখার জন উ র দওয়া হেব

 িকেশার ভাটা ফ া বুকঃ ফ া বুক সােপা ং ধান িবষয়সমূেহর সােথ আরও িব ৃ ত এবং আেলাচনা
পিরচালনার জন া ােমর সহায়তাকারী ও িশ কেদর ারা ব ব ত হয়

 যুবা সংসদ ই ই মেধ ত ণ অংশীদার কিমউিন প িল এবং অিধকার িভি ক িবষয় খুব াত হয়
বািড়েত এবং স দােয়র সামািজক পিরবতন জন পদে প হণ।

ফলাফলঃ

কািহনী এবং তােদর সােরর প িত তােদর ল থেক চুর আ হ সৃি কেরেছ। দিনক ায় কল

আহরণকারীর সংখ া ত বৃি পেয়েছ। িতন মােসর মেধ কল টাল ি ন র িদেয় িনবি ত িছল এর মেধ

লারেদর তােদর িতি য়া এবং িতি য়া দােনর মাধ েম এক গভীর স ক রেয়েছ। সুতরাং এক সীিমত

মানব স দ সে া ােমর সার অসাধারণ।



িকেশার বাতার ভাবঃ 
ব াক এ ডটা এবং জনেগা ীর সােথ ে র িমথি য়া থেক পিরমাপ করা যায়ঃ

 ল গা ী মেয়েদর বৃহ র গিতশীলতার উদাহরণ বণনা কেরেছ উদাহরণ প ছেলেমেয়েদর বানেদর
জন িশ া চািলেয় যাওয়ার জন বা চ চালােত শখার জন বািড়েত হ ে প করা হেয়েছ

 বাল িববাহ ও াথিমক িববােহর িত ি তা িল সমস া িল বাবা মােদর এবং বয় েদর সােথ িনেয় যাওয়া হয়
এবং অ বয় ছেলেমেয়েদর তােদর াম িলেত বাল িববাহ ব করার জন এই া াম ব বহার করা হয়

 ছেলেদর ারা গাহ কাজ ভাগ কের নয়া

 িকেশার া িবষয়ক সমস া িল স েক সে হ ও ভুল ধারণা িল

 িল বষম র করার জন যৗথ িস া হণ এবং পদে প নওয়া মেয় িশ াথ েদর মুেখামুিখ সমস ার
এক ু ল এবং মেয়েদর টয়েলট মরামত করা হেয়েছ এবং অন ান পিরবতন িল করা হেয়েছ

 বাল িশ া ও া স িকত িবষয় িলর উপর িনয়িমতভােব আেরা তথ দািব করার জন িকেশারী ও
ছেলেমেয় িনয়িমত কল করা

 িকেশার বাতা গে র সাহােয স দােয়র মেধ সিহংসতা যৗন হয়রািন মাতৃম ল ও মাতৃগেভর ক িব ান
এবং যৗন াে র িবষেয় আ িনভরশীল সংগঠন আেলাচনা করা হেয়েছ

 া ােমর বিশরভাগই এই সেত র সােথ িমথ া বেলেছ য ভাষা সাং ৃ িতক পিরচেয়র এবং স দােয়র

অথৈনিতক কাঠােমােক ল কের ল ব েত াতােদর জন এ তির করা হেয়েছ। এই া াম

অ বয় েদর ান দান কের যা ানীয়ভােব উপল নয়। াটফম ব বহারকারীেদর পিরচয় গাপনীয়তা
বজায় রােখ িল জনন এবং যৗন া সং া িবষেয় িশখেত ত ণেদর জন এক িনরাপদ পিরেবশ

তির কের। গ িল ানীয় পিরেবেশ সামািজক অ ভুি এবং সামািজক ন ায়িবচােরর সােথ স িকত

 িকেশার বাতা এই পূণ ফাঁক পূরণ কেরেছ ীকার কের জলা িশ া কতৃপ জলা এর সব উ মাধ িমক
িবদ ালয় িলেত চালু করার অনুমিত িদেয়েছ

যাগােযােগর কানাঃ 
chsj@chsj.org 
www.chsj.org 

 

  



তর - িকেশারীরা এিগেয় আসেছ, মািসক স েক িনরবতা রীকরণ- সাহােয়াগ 
েজ তর -এর সােথ যু চার হাজার িকেশারী কন া এবং এক চার আমার ে র আমার উদ ান

আমার আমার াইট এক সামািজক সমস া িহসােব ম জ ু য়াল হাইিজন ম ােনজেম াপন করেত স ম

হেয়েছ। তারা িনেজেদর এবং তােদর পিরবােরর ব াপক পিরবতন আনেছ এই পিরবতন িল মেয়েদর উ ত আ িব াস

উ ত াইভ এবং উ াকা া এবং মািসেকর সময় বষেম র িব ে এক পদে প হণ কের।
২ ২ অথবছের ছয় বছর ধের ানীয় কিমউিন িভি ক িত ােনর অংশীদার িভয়ারশ বুে লখ

ডেভলপেম ফাউে শন ামীণ িত ান িশখর িশকাশ িত ান সাহােয উ র েদশ ও উ রাখ রাজ িলেত

ফাড ফাউে শেনর সহায়তায় ক করােনা হেয়িছল।
তানিজর উেদ াগ ভারত সরকার এর সাবলা ি ম িকেশারীেদর মতায়েনর জন রািজব গা ী পিরক না

ায় বছর ধের মেয়িশ েদর ল মা া বা বায়ন িনরী ণ ও চাের যুবকেদর অংশ হণেক উ ত করার জন

িডজাইন করা হেয়িছল।

িমিনে শন স েক চিলত সং ার রীকরণঃ
এমনিক াচীন মারী এবং সং ােরর কারেণ তােদর মািসেকর সময় নারী ও মেয়েদর অ িচ এবং মিলন

বেল গণ করা হয় এবং এর ফেল বয়ঃসি কােল মেয়েদর এবং নারীরা যথাযথ চচা কের থােক।
জে র স দায় িল এখনও িব াস কের য নারীরা তােদর ঋতু ােবর সময় গবািদ প েদর মেধ থাকা

উিচত কারণ এ ঈ েরর ারা িনধািরত হেয়েছ। এই িব াস মিহলােদর অভ াস অনুসরণ করেত বাধ কের। বিশরভাগ

লাক াসকে মাথা ঘারােল অথবা মুেখামুিখ হেয় মুখ ঢেক রােখ যখন মািসেকর সমস া দখা দয়। মািসক ঋজু

এবং িবষয় স েক তথ ভাগাভািগ স েক সমােজ িনিষ ।
যথাযথ সুিবধার অভাব যমন কাযকরী টয়েলট পািন এবং ধুেলাবািলর মােন হল য মেয়েদর ু েল পড়ােশানা

কের এবং ায়ই ছেড় যায়। িনিষ মােন য ল েল অিধকাংশ িকেশারী মেয়েদর মািসেকর সােথ স িকত মৗিলক

িবষয় িল অজানা।

সামািজক পিরবতেন নতুন উপকরণ এবং পিরবতেন দলীয় সভাঃ
কে র অধীেন বষম মূলক ব ব া িল যৗথবািহনী মেয়েদর সংগ ত িল িভি ক বষম এবং সিহংসতা

মিহলা িশ া গিতশীলতা ও পুি মািসক া িবিধ এবং িবলি ত যুবতীর িববাহ এবং থম গভধারেণর িবষয় িলর সােথ

যৗথবািহনী ারা পিরচািলত হয়।
সােয়ওজ ারা তকৃত িবিভ সর াম িল যমন জ ার চাট পুি িচ তরণগ ায়ার সাপ এবং লডােরর

খলা উমং ইউভা তয়াং মািসক চ চাট এবং ইসু িভি ক ফেটা াফ এবং গান িল কে র কােজ ব বহার করা

হেয়িছল।
পছে র িশ ার জন িপয়ারেক সহজতর করার জন মেয়েদর গা ীর মেধ িপয়ার নতারা আবািসক মতা

িবি ং সশেন অংশ হণ কেরন। অন ান িকেশার বালক ও ছেলেমেয় অিভভাবক এবং কেহা ােরর সহায়তায়
ােম তােদর াম ও আেশপােশ মািসক ঋতু াব এবং মািসক া িবিধ ব ব াপনা স েক সেচতনতা সৃি র জন গত

ছয় মােসর কে মের সেপন মির উদ ান নােম এক চারণা চালােনা হয়। া িবভাগ ানীয় শাসেনর সদস

ইত ািদ ।
মেয়েদর সেচতনতা তির কের এবং রা ায় নাটক পুতুল শা আেবদনপ অ ন াচীেরর লখা চ

সমােবশ ব ৃ তা সংলাপ এবং ারকিলিপ ইত ািদ িবিভ গণমাধ ম ব বহার কের সংি কেহা ােরর সােথ

েয়াজনীয় মািসক া িবিধ ব ব াপনা পিরেষবা িল দােনর পে চারণা চালােনা।



ক সাহায কারীরা িকছু প সদস েদর িচি ত কের তােদর নাটবই তােদর িনজ কথায় এবং এর িপছেন

সং ােম নিথপ দওয়া হেয়িছল যা এক পুি কা আকাের কাশ করা হেয়িছল।
তর  ক মািসক া িবিধ স েক সেচতনতা ছিড়েয়েছ এবং িকেশারীেদর তােদর স দােয়র মেধ এক

ভেয়স িদেয়েছ। একািধক পিরবতন ব ি গতভােব এবং স দােয়র পযােয় ান হণ কেরেছন। মেয়িশ েদর মযাদা
এবং সংি িবষয় িলর উপর তী িন া সং ার এবং িনপীিড়ত ঐিতেহ র সােথ কথা বলেত এবং মাকােবলা করার

মতা দওয়া হেয়েছ।

তর  হ ে প মাধ েম সাহােয়াগঃ

• তথ বৃি এবং তােদর া এবং তােদর অিধকার স িকত িকেশারী মেয়েদর মতায়ন সহজতর

• অংশীদার এনিজও িলর সােথ কাজ কের ানীয় সহায়তাকারী এবং যুব জে র সরাসির যুি গত সহায়তা
এবং মতা বৃি র সুেযাগ দান

• ামীণ স দায় ানীয় শাসক এবং কমকতােদর মেধ ত ণ মিহলােদর া এবং অিধকার স েক ানীয়
সেচতনতা উ ািপত

যাগােযােগর কানাঃ 
Sahayog@sahayogindia.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



মাদাগা ার

ইয়াং ওেমন িলডারশীপ া াম- ইয়ুথ ফা
(ত ণ নারী নতৃে র কমসূিচ হল তােদর িল  দ তা িবকােশর মাধ েম নারীর িতব কতা র করার লে  তােদর স াব তা পূরণ করেত 

বাধা দয়। সুিবধােভাগীরা ১৫ থেক ২৪ বছেরর মেধ  বয়সী যুবতী) 

মাদাগা ার এক  িপতৃতাি ক সমাজ। বতমােন নারীেদর ভূিমকা এবং মতা, এখনও খুব কম পিরমােণ কম। 
অেনক পশাদার িলেত মিহলােদর জন  ভাড়াও দওয়া হয় না।  
এই া াম মুলতঃ ত ণ মিহলােদর মতায়েনর জন ; এ  তােদর দ তা এবং তােদর নটওয়ােকর িবকােশর এক  জীবন-
পিরবতনশীল িশ াগত সুেযাগ দয়, এবং তােদর িচ া ও কথা বলার এবং এই ি য়ার মাধ েম তােদর সহকম েদর জন  এক  
অনুে রণা হেয় ওেঠ। এই অনু ান  ল  করা যায় য, যুবতী নারীরা ীকার কের য তারা পু েষর তুলনায় িনকৃ  নয়।

নতৃে র া ামঃ
ইয়ুথ ফা  এক  চার মােসর া াম সট আপ যা িবিভ  িশ ণ মিডউল অ ভু  থমত, এই া াম  ত ণ 

জ েক তােদর ব ি গত িবকােশর মাধ েম সাহায  কের। তারপর এ  এক  কাযকর ক  তির এবং পিরচালনা করেত তােদর 
শখায়। এবং কমসূিচর শেষ, অ বয়িস মিহলারা তােদর ক  চালু করার জন  এবং য়ংস ূণ হেয় তহিবল থেক উপকৃত 

হেত পাের। দ তা বাড়ােনা, িপয়ার লািনং এবং িতফলেনর মাধ েম, ত ণ নারী সামািজক উ াবেনর জন  ব ি গত এবং 
কিমউিন  নতৃে র দ তা িবকাশ কের।

লাভ এবং চ ােল ঃ
২০১১ সাল থেক এই অনু ান থেক ২২ জন ত ণ ত ণীেক সাত  দল উপকৃত কেরেছ। এই অনু ান  ত ণ 

মিহলােদর আিব ার কেরেছ য তারা কারা এবং তারা িক চান। এ  তােদর সমােজর সদস  িহসােব তােদর মূল  উপল  কেরেছ; 
এই পিরবতেনর িত থম পদে প হল য নারীরা তােদর জীবেনর যা া  করেত পাের। এ  ত ণ মিহলােদর আরও 
উ াকা ী হেয় ও তােদর ল  অজন করেত হেব এমন সর াম িল অজন করেত স ম হেয়েছ। য সুিবধা িল সুিবধােভাগী 

দান কের তা সুিনি ত করার উপর িনভর কের কারণ এ  তােদর ি  িবকাশ কের এবং ভিবষ েতর জন  তােদর ি ভি  
পিরবতন করেত দয়। িত  িশ ণ শেষ ফলাফল আনু ািনকভােব সাহায  করার জন , আপিন থম, িফফ  এবং 
সুিবধােভাগীেদর কাছ থেক পরামশ সং হ কের যা িত  িন িলিখত খাওয়ার জন  া াম উ ত করেত সাহায  কেরেছ।

া াম জুেড় ধান চ ােল িলর এক  হল চারণা িশ ণ। মাদাগা ােরর ত ণ বীণেদর এক  পুল থাকেত হেব যারা নারী 
অিধকােরর িবষেয় সেচতনতা বাড়ােত পাের। তেব, এ  ক ন মািণত হেয়েছ কারণ এ  মাদাগা াের িবেশষ কের অ বয়সী 
নারীেদর মেধ  নতুন িকছু। সুতরাং, এক  ভাল এবং কাযকর পাঠ ম িবকােশ পূণ এবং ত ণ মিহলােদর আেরা 
এ েপাজার এবং আ জািতক ের অন ান  অ বয়সী নারীেদর সােথ অিভ তা িবিনময় করার সুেযাগ দান করা পূণ

অবেশেষ, এই ভাল অভ াস িতিলিপ করার জন , া ােমর ি য়ায় িল  িবেশষ েদর িনযু  করা পূণ। 
ত ণেদর তহিবল এবং তােদর ক  চালু করার জন  এক  অনুদানও েয়াজন।
 
যাগােযােগর কানাঃ 

Tina Razafinimanana 
tina@youthfirstmadagascar.org
 

  



এিস া  টু িভি ম   অফ িহউম ান ািফিকং- ই ারন াশনাল অরগানাইেজশন 
অফ মাইে শন

মাদাগা াের মানবপাচাের মামলাঃ 

২০১৭ সােলর মািকন ট িডপাটেমে র িরেপাট অনুযায়ী, "মাদাগা ার জারপূবক ম, মিহলােদর এবং যৗন 

িনযাতেনর িশকার িশ েদর জন  উৎপািদত পু ষ, নারী ও িশ েদর জন  উৎপি  এক  দশ ... এটা অনুমান করা হয় য 

কেয়ক হাজার মালাগাসী নারীরা লবানন, েয়ত ও সৗিদ আরেবর ঘেরায়া কম েদর িনযু  করা হেয়েছ। "উপর , জারপূবক 

িবেয়েত মালাগািস নারীেদর চীেন পাচােরর ঘটনা স েক আইওএমেক সতক করা হেয়েছ। 

২০১৫ সাল থেক, আইওএম, জনসংখ ার পিরসংখ ান, সামািজক সুর া ও নারী উ য়েনর সােথ সহেযািগতায়, পাচােরর 

িশকারেদর সুর া এবং সহায়তা দান কেরেছ, যারা বিশরভাগ ে ই অ বয়সী নারী। এই সহায়তা মাদাগা াের বা িবেদেশ 

পাচােরর িশকার মালাগািস মানুেষর জন  এক  তহিবল গঠন কের। 
 

সহায়তা ফা ঃ 

আইওএম তহিবল মানব পাচােরর িশকারেদর সামািজক ও অথৈনিতক পুনগঠনেক সহায়তা কের। িবেশষত, তার 

সময় এবং আিথক ব াি  উভয়ই ফা -সীমাব  - জ ির অব ার মাধ েম িশকােরর অিবলে  েয়াজন িল, াথিমক 

েয়াজনীয় ব ািদ সং হ ইত ািদ পাশাপািশ িচিকৎসা ও মানিসক সহায়তা দান কের। া -ন াশনাল ািফিকংেয়র ে , 

যখন ব ি  িবেদেশ সনা করেণর সময় িবেদেশ আেসন, তখন মাদাগা াের তােদর ত াবতন অিতির  তহিবল িল ারা 

সমিথত হেত পাের। 
অিধক , এই তহিবেল সুিবধােভাগীরা তােদর আ িব াস তির করেত সহায়তা করার জন  বৃি মূলক িশ েণর 

সুেযাগ দান কের। বািণিজ ক িশ ণ এছাড়াও অথৈনিতকভােব াধীন হওয়ার জন  িভি  দান কের এবং এইভােব 

পাচােরর িশকার হওয়ার ঝঁুিক কিমেয় দয়।  
কােনা স াব  সীিমত িবষয় বুঝেত সাহায   করার আেগ এক  পৃথক ঝঁুিক িনধারণ করা হয়। আইওএম 

ানীয় সাহায কারী সং ার সােথ কাজ কের যারা সহায়তা তহিবল থেক টকসই ানীয় সমথন নটওয়ােকর পা র করার 

জন  সনা করণ বা সহায়তা সবা দােনর সােথ জিড়ত। 
 

ভিবষ ৎ িনমাণঃ 

ায় ৪০জন িভি ম (িতনজন পু ষ সহ) ২০১৫ এবং ২০১৬ সােলর মেধ  (পূেবর েজে র সময়) এবং অে াবর 

২০১৬ থেক ায় ১৫জন সহায়তা পেয়েছ। ক  মাদাগা াের খুব কমই পাওয়া যায় এমন িভি মেদর সমথন করার জন  

এক  পূণা  এবং টকসই প িতর অনুেমাদন দয়। সব ে ই, সহায়তাকারী ভােব তােদর অপব বহােরর পিরি িত 

পূবাভােসর চেয় ভােলা জীবনধারা খঁুেজ পেত সহায়তা কের। কমসূিচর সুিবধা িল সুিবধােভাগীেদর জন  টকসই ফলাফেলর 

িদেক পথ দান কের, িবেশষ কের যারা কমসং ান খঁুজেত সফল। 



ক র মাধ েম ধান সমস া িল লভ াংেশর বলতা িলর সােথ যু , যারা অপব বহােরর ফেল, শি শালী পিরবার এবং 

অিতশয় উ ািভলাষী আয় উৎপাদেনর কাযকলােপর জন  সামািজক চাপ রেয়েছ। তবুও, এই ধারনা িলর িকছু খরচ-কাযকর 

নাও হেত পাের বা দীঘেময়াদী িশ ণ বা গেবষণার েয়াজন যা তারা অ াে স করেত পাের না। এছাড়াও, কাযকলােপর 

ব থতার ে , সুিবধােভাগী আবারও পাচােরর িশকার হেয় উঠেত পাের। 
আইওএম ক র ািয়ে র জন  িত িতব  এবং এ  এই উে েশ  য িশ ণ ও সহায়তার িশ ণ 

িনয়িমতভােব (অ ত একবার এক বছের) সুশীল সমােজর সংগঠন এবং জনসংখ া ম ণালয়, সামািজক সুর া এবং চােরর 

সামািজক কম েদর সােথ সংগ ত হয় নারী। এই পিরে ি েত, আইওএম এবং নারী পিরসংখ ান, সামািজক সুর া ও চার 

ম ণালয় ২০১৮- এর মাঝামািঝ ািফিকংেয়র িশকারেদর জন  জ ির জ রী পুনিবন  করার পিরক না িনেয়েছ। 
ভাল অনুশীলন িতপাদন করার জন , এক  নূ নতম আিথক স দ েয়াজন হেব। তবুও, সামািজক অিভেনতা 

ইিতমেধ  িবনামূেল  বা কম খরেচ সহায়তা দােনর িবদ মান কাঠােমার উপর িভি  কের ক াপচার করেত পােরন। একই ভােব, 

ভাল অনুশীলন সািরত করা, জিড়ত িবিভ  কাঠােমার মেধ  অংশীদার েয়াজন হয়।

যাগােযােগর কানাঃ  

cperez@iom.int
 

  



হ  িদ ইেমজ অফ মনঃ পিরবার পিরক না স েক সেচতনতা বৃি  - জনসংখ া সবা 

আ জািতক (িপএসআই) 
পিরবার পিরক নায় মালাগািস মেনাভাবঃ

এ  এক  উেদ াগ যা মালাগািস পিরবারেক পিরবার পিরক না প িত ব বহার করার জন  তােদর স ীেক 

সমথন করার জন  ( যমন, গভিনেরাধ) িশ া দয়। মাদাগা ােরর িপতৃতাি ক ব ব ার মােন হল য ায়ই পু ষরা 

তােদর স ীেক িকছু ধরেনর গভিনেরােধর হাত থেক র া কের।
 
সেচতনতা চারণাঃ
 এই সমস া মাকােবলার জন  িপএসআই পু ষেদর এবং তােদর অংশীদারেদর িল  বাতা রণ এক  

সেচতনতা চারণা স ািলত। এক  একক ঘটনা িহসােব িবিভ  স দােয়র মেধ  সেচতনতা চার করা হয়। সংগঠন  

এই অনু ানেক সংিমি ত করার জন  জনসাধারেণর কােছ এ  উ সািহত করার জন  স দােয়র শংসা কের িশ ীেদর 

ব বহার কের। তারপর, িপয়ার িশ ািবদগণ পিরবার পিরক না স েক নারীেদর, পু ষেদর এবং দ িতেদর সােথ 

আেলাচনা কের, গভিনেরাধক প িত িল ব বহার কের এবং তাই। সেচতনতা বৃি র ই  প িত আেছ: আ ঃব ি গত 

যাগােযাগ সেচতনতা এবং গা ীগত সেচতনতা ( কবল পু ষ- গা ী, মিহলা-একমা  গা ী এবং দ িতরা)।
 তার ল  অজেনর জন  এসএসআই সেচতনতা চারণা চািলেয় যাওয়ার জন  বশ কেয়ক  এেজ  এবং 

কেয়কজন িপয়ােরর িশ কেক িশ ণ িদেয়েছ। ভাল অনুশীলন এছাড়াও িপএসআই অংশীদারেদর মেধ  ভাগ করা 

হেয়েছ যােত এ  অন ান  স দােয়র মেধ  িতিলিপ করা যােব।
 যাইেহাক, এই উেদ ােগ বড় চ ােল  হে  িপয়ার িশ ািবদরা মাগত পিরবতন করেছন। িত ই বছর, 

নতুন িপয়ার িশ ািবদেদর িশ েণর েয়াজন আেছ। প িতেত কান স িত নই এবং িপয়ার িশ ািবদেদর িশ ণ 

এক  িবশাল বােজট েয়াজন। এই ভাল অভ াস িতিলিপ করার জন , িপয়ার িশ ািবদেদর এক  বক পুল সট আপ 

করা এবং পু ষেদর এবং তােদর অংশীদারেদর রণ করেত ভােব িনবাচন এবং বাতা সনা  করার জন  পূণ।

ভাব মূল ায়নঃ

 িপএসআই ডটােবস এবং পিরবার পিরক না রকড িল পিরবার পিরক না ব বহােরর বৃি  দখায়। 
িপএসআই এর এক  জিরপ অনুযায়ী, পিরবার পিরক না ব বহাের মেনানয়েনর ে  নারীরা অিধক ায় শাসন লাভ 

কেরেছ এবং পু ষরা পিরবার পিরক নার ব বহাের কম অিন ু ক হে ।

যাগােযােগর কানাঃ 

elisohasinar@psi.mg 
 

  



সাহালাঃ সিহংসতার পু ষ অপরাধীেদর জন  এক  হ া বুক এবং িল  িভি ক সিহংসতার 

িব ে  লড়াইেয় পু ষেদর অংশ হেণর এক  আে ালন - িস-ফর-িস (কিমউিন েত 

ক াপািস  িবি ং) 

মাদাগা াের নারীেদর িব ে  সিহংসতাঃ

 ইউিনভাসাল পযায় িমক পযােলাচনা অনুযায়ী, ২০১৪ সােল মাদাগা ােরর সবেচেয় পূণ িবষয় েলার 
মেধ  এক  হেলা নারীর িব ে  সিহংসতার িব ে  লড়াইেয়র এক  ব াপক কাঠােমার অভাব। এ  দেশর 

মানবািধকােরর উ য়ন এবং স ােনর এক  বাধা। এইজন  সাহােয  ক  িতি ত হেয়েছ। সাহালা ক  সিহংসতার 
পু ষ-অপরাধীেদর ল  কের - িল -িভি ক সিহংসতার িব ে  লড়াই করার জন  তােদর কৗশল িল একি ত কের।

স িতর প িতঃ
 উেদ াগ  "সহেযাগীতা" এর ধারণার উপর িভি  কের তির করা হেয়েছ। সহেযাগীতা িভি  সি য় বণ এবং 
এটা পৃথকভােব বা এক  প হয়। এই ক  ধুমা  নারীেদর সিহংসতার িশকার নারীেদর সােথই নয়, তােদর সিহংসতার 
পু ষ অপরাধীেদর সােথ এবং তােদর আচরণ িল পিরবতন কের যােত দ িতর স ক এবং / অথবা বািড়র মেধ  সিহংসতা 
শষ হয় না।

 ি য়া িন িলিখত িতফলন কেরঃ সিহংসতার িশকার নারী তার আেশপােশ াসি ক কতৃপে র কােছ 
অিভেযাগ জমা দয়। অিভযু  ব ি র ারা অপমানজনক প ীেক আ ান করা হয়। আিদবাসী সিহংসতার পিরি িত 

পযেব ণ কের। েয়াজন হেল, িতিন দ িত শানা ইউিনট  উে খ কেরন। শানা সল   পযায় িবভ : সিহংসতার 

অপরাধীেদর ণীিবন াস, এবং িশকারীেদর য  এবং সিহংসতার অিভেনতােদর অব া বণনা করা। 

 দ িত যখন শানার ইউিনেটর কােছ আেস, তখন তােদর আলাদাভােব াগত জানােনা হয়। সিহংসতার ৪ 

র অনুযায়ী পু ষেদর মূল ায়ন এবং ণীভু  করা হয়: 
নী ১: মােঝ মােঝ িহং  
নী ২: অ েয়াজনীয় আেবগ বণ 
নী ৩: সাইি কাল সিহংস 
নী ৪: নাটকীয় িবকৃিত(ম ািনপুেলট) 

 একবার ণীকরণ করা হেল, সামািজক কম েদর ারা পিরচািলত শানা ইউিনট িল থম ই 
পযােয় পাওয়া পু েষর সােথ স িতপূণ করেব যত ণ না সামািজক পিরচারকেদর িবচার হওয়া উিচত য 

মানুষ বািড়র জন  আর িবপ নক নয়। শষ ই যারা ি িনকাল মেনাৈব ািনক বা মেনােরাগ িবেশষ রা 

উে খ করা হেব।

এক  নতুন ফম হ ে পঃ

 িল  িভি ক সিহংসতার িব ে  যুে  পু ষেদর স  িদেয় মাদাগা ার এক  নতুন পদে প। ক  এক 

বছেরর জন  চলেছ এবং এখন পয , এ  ১০ দ িতেদর সােথ আেছ অন  স দােয়র মেধ  কে র পুনঃ িত া করার 

আ হ আেছ য সত  তার সাফেল র এক  ইি ত হয়। উেদ ােগর সুফল টকসই হয় কারণ তারা পু ষেদর আচরেণ 

পিরবতেনর িদেক পিরচািলত কের। এই ায়ই মিহলােদর িনেজেদর ারা ীকৃত হয় যারা বেল য তােদর ামীেদর তােদর 

বািড়েত আেরা বিশ দায়ী হেয় আেছ।

 যাইেহাক, িবিভ  চ ােল  য মাকােবলা করা েয়াজন আেছ। থমত, ব ি গত এবং দলগতভােব স  

করা হেয়িছল। এর িবপরীেত, দেলর সহেযাগীতার সােথ জিড়ত পু ষেদর িবিভ  কােজর সময়সূিচর কারেণ সংগ ত করা 

আরও ক ন িছল। ি তীয়ত, শানা ইউিনট িলর সংখ া এখনও অপযা ; আেরা িতি ত করা েয়াজন। অবেশেষ, 



সফলভােব চালােনা এবং এই ভাল অনুশীলন িতিলিপ, াসি ক কতৃপ  জিড়ত করার েয়াজন হয়, িকছু যা যা িনেজই 
এক  চ ােল । 

যাগােযােগর কানাঃ 
admin@c-for-c.org; 
www.c-for-c.org 
 



ি েভনশন এ াকশন এেগনই  ডাম াি ক ভােয়ােল - ইএনিডএ মাদাগা ার 
 

ত াগ করার অিধকারঃ

 মাদাগা ার এক  খুব র ণশীল দশ। ামী- ীর অপব বহােরর ে , নারী সমাজ ারা সমিথত হয় না। 

িবপরীতভােব, িতিন তার বাড়ীেত থাকার জন  উ সািহত করা হয় কারণ তার ভূিমকা পিরবােরর য  িনেত হয়। এবং যিদ 

স িনেজেক র া করেত চেল যায়, তার পিরবার এবং ব ু  ায়ই তােক দাষােরাপ কের কারণ স তার ী এবং মা 

িহসােব তার দািয়  ত াগ কের। যাইেহাক, মাদাগা াের এক  স িত িতি ত আইন নারীেদরেক সিহংসতার িশকার 

কের, এক  িনধািরত সমেয়র জন  তােদর বািড় ছেড় যাওয়ার অিধকার দয়। 

 ইএনিডএ, মাদাগা ার এক  আ য় াপন কেরেছ যখােন এই মিহলােদর ই মােসর জন  থাকেত পাের। এই 

া াম  িনিদ  সমেয়র জন  এই মিহলােদর সােথ এবং পিরবার এবং ব ু েদর চাপ না কের তােদর ভিবষ েতর এক  

িচ াশীল িস া  তরীর মেধ  তােদর সমথন কের। 

ইএনিডএ, মাদাগা ার আ য়ঃ

 া াম িতন  পযােয় িবভ  করা হয়। থম পযােয়, অপব বহােরর িশকার নারীরা তােদর আেশপােশ 

াসি ক কতৃপে র কােছ অিভেযাগ দােয়র কের। এ  পূণ য াসি ক কতৃপ  আসেল বািড়েত সিহংসতা সনা  

কের।   

 ি তীয় পযােয়, নারী ই া মাদাগা ার হাি ং এবং কাউি িলং স ার েবশ কেরন। তারা এক  িনরাপদ 

এবং সু  জায়গা এবং দল থেক সমথন থেক উপকৃত। 

 তৃতীয় পযােয় নারীরা শারীিরক এবং নিতকভােব এিগেয় আেসন যােত তারা তােদর িববািহত 

জীবন স েক িচ াশীল িস া  িনেত পাের। তারা িবেনাদনমূলক এবং গঠনমূলক কাযকলােপর মাধ েম 

মানিসক পুন ীবেনর থেকও উপকৃত হয়। 

 কে  ইমােসর শেষ মিহলা তােদর বািড় বা িববাহিবে েদ িস া  িনেত চায়। উভয় ে , মিহলােদর 

এক  রাজ  উৎপাদক কাযকলাপ তির উৎসািহত করা হয়, যার ল  ইএনিডএ, মাদাগা ার ারা িনিহত হয়। ই মাস 

পর, আবারও কে  িফের আসেত পাের যিদ তােদর আরও পরামশদান বা সমথন েয়াজন হয়।  

যা শখা হেয়েছঃ 

 ই বছেরর মেধ  কে র সমথন থেক ৩৫জন নারী উপকৃত হয়। সুিবধােভাগীেদর সবািধক সুিবধা তােদর 

ত  এবং িনরাপেদ এবং তারা যখােন স ািনত হয় এমন সু  পিরেবেশ বাস করার অিধকার। সুিবধােভাগীেদর উপর 

ভাব টকসই, িবেশষত যিদ তারা তালাক এবং নতুন, া কর জীবন  করার িস া  নয়।

 তেব, এই প িতেত অেনক চ ােল  আেছঃ ধান চ ােল  হল য মিহলােদর ায়ই ই মােসর জন  ঘর 

ছেড় মন াি কভােব আরামদায়ক মেন হয় না, যিদও তারা া ােমর েয়াজনীয়তা িনি ত হয়। নারী তােদর 

অপমানজনক িপতা তােদর ছেলেমেয়রা বািড়েত তােদর স ানেদর ছেড় দওয়ার ব াপাের খারাপ মেন কের। এই 

চ ােল  মাকােবলা করার জন , এ  মা এবং তার স ানেদর িমটমাট করা স ার সম য় করা পূণ। এইভােব, 

নারীরা আরও িনখঁুত হেত পাের এবং স াব  স াব  সেবাৎকৃ  িস া  হেণর জন  আরও বিশ স ম।



 নারীেদর শারীিরক ও মানিসক সহায়তা দােনর পাশাপািশ, এই া ােমর জন  আেরক  পূণ 

সাফেল র ফ া র হ'ল সুিবধােভাগীেদর এক  আয়- জনাের ং কাযকলাপ তির করেত সহায়তা কের যােত তারা 

য়ংস ূণ হেত পাের অবেশেষ, নারীেদর এই এবং অন ান  সহায়তা থেক সেবা  বিনিফট জ  করার জন , কতৃপ  ও 

এনিজওেদর জন  যৗন িনযাতেনর ে  নারীর অিধকার স েক সেচতনতা বৃি র জন  এ  অপিরহায।

যাগােযােগর কানাঃ 

apvc@enda.mg

  



নপাল

নন-িড ৃ িমন াটরী ই য়াল একেস   টু িস েজনশীপ  মাদার   নম- িলগ াল এইড এ  
কনসালেটি  স ার

 

নাগিরক  িবষয়ঃ

 নপােলর সাংিবধািনকভােব মাতৃমৃত েক তার স ােনর কােছ নাগিরক  দওয়ার অিধকার দান কের। 

যাইেহাক, থাগতভােব, এই আইন  বিশরভাগ পু ষ- ধান সামািজক মূল েবাধ এবং িপতৃতাি ক থার কারেণ 

লি ত হয়। এভােব, এই অিধকার অনুশীলন করার জন  নারীরা তােদর ামীেক আনা বা সুি ম কাট থেক এক  রায় 

পাওয়ার জন  বলা হয়। এই ে  িবেশষ  রেয়েছ যখােন নারীরা আইনগতভােব পৃথক নয়, যারা িববাহ িনব ন 

ছাড়াই বা যােদর ামী পলাতক। এলএিসিস উপােয় আইন ণয়ন করার লে  পিরচািলত হয় যা য়ংি য়ভােব আইন  

জার কের এবং নারীর আইনগত অিধকার িনি ত কের।

এলএিসিস-এর স ৃ তাঃ 

 এলএিসিস তােদর িশ েদর জন  নাগিরক  অিধ হেণর িবষেয় িনেজেদর িনজ  অেনক িল ঘটনা ঘেটেছ। 

নপািল িহসােব জ হেণর মাধ েম একজন মিহলা তার স ােনর জাতীয়তাপ  হণ করেত বা িদেত পাের না; িতিন 

আইনীভােব অেনক িকছু মাণ করেত হেব। এই ে , এলএিসিস িশকােরর পে  মধ তাকারী এবং নপােলর সুি ম 

কােটর িলিখত আেবদনপ  ফাইল কের। ফল প, এ পয  সব অনু ান িলেত, নপােলর সুি ম কাট ানীয় সরকার 

কতৃক মাতৃমৃতু র নােম এক  িশ েক নাগিরক  দয়ার আেদশ িদেয়েছ। 

িতব কতাঃ 

 ভাগ বশত, সংিবধান ভােব িলিখতবৃত হওয়া সে ও, এই ঘটনা  পৃথকভােব িত  ঘটনােত দওয়া 

হেয়েছ। মামলার ে  মামলা হেল, তােদর িনেজর স ানেদর জন  নাগিরক  অজেনর অিধকার নারীেদরই িছল না। এবং 

বারবার, ত ািশত িহসােব ানীয় সরকার সং া ারা, নাগিরক  জন  অ াি েকশন অ ীকার করা হেয়েছ। ানীয় সরকার 

সং া ম ব  কেরেছ য কানও পূববত  িস া  ব ি েদর উে েশ  করা হেয়িছল এবং সম  ে  এ  েযাজ  িছল 

না। 

 আবার, সুি ম কােটর িস া িল এই মিহলােদর জন  েয়াজনীয় িছল। এইভােব, আবার এবং আবার, 

এলএিসিস িত  এবং েত ক ব ি র জন  িলিখত আেবদনপ  দািখল কেরেছ এই অনুশীলন ভুল ব াখ া বা সাধারণ 

জাতীয় আইন িলর খারাপ বা বায়ন। উপর , সময় ব য় এবং ব য়ব ল ছাড়াও, এ  তােদর মানবািধকার অনুশীলন 

করেত চাই নারীেদর মানিসকতা। 

 লাভবানেদর হ ে েপর ভাব  এভােব টকসই হয় কারণ একবার তার স ােনর জন  নাগিরক  পায়, এ  

এক  জীবনকােলর জন । সুিবধােভাগীরা সব ের তােদর নাগিরক  ব বহার করেত স ম হেয়েছ: চাকির খাঁজার জন  

িশ া এবং িশ েণর জন , িবেদেশ পড়ােশানা করার জন  অথবা কােজর জন । নাগিরক  সমস া তােদর অ গিত এবং 

সমৃি র জন  এক  উপায় িরত হেয়েছ। 



 উপর , যেহতু কান সা িফেকট দািব করার জন  িলিখত আেবদনপে র কউ সু ীম কাট ারা ত াখ ান 

করা হেয়েছ যার অথ হল ড াক স গাইড িতিলিপ করা হয়। িক  সাংিবধািনক আইন বা বায়েনর জন  

য়ংি য়ভােব েয়াগ করার জন  আরও িকছু করা েয়াজন। উপ-আইন িল -িনেদিশত হওয়া উিচত এবং এই ানীয় 

ানীয় পযােয় পৗঁছােনা উিচত, যখােন নারীরা নাগিরক  সা িফেকশন সহ সাহায  চাইেত থােক। িবেশষ কের িবচারক, 

আইনী কতৃপ  এবং ানীয় শাসেনর নতােদর ারা পিরচািলত িব ৃ ত সেচতনতা কমকা েক অবশ ই এই আইন ও 

শৃ লা র ার জন  অবশ ই েয়াজন। 

যাগােযােগর কানাঃ 

info@laccnepal.org 
www.laccnepal.org 

  



টু কাইি  িড  িন  উইিদন- িলগ াল এইড এ  কনসালেটি  স ার

দাতা এবং স ি  অিধকারঃ
 এই ভাল অভ াস ীতদাস এবং স ি  দাবী ে  নারীর মেধ  আ িব াস এবং মতা বৃি  করার লে  

কাজ কের। িশকার এবং স ি  দাবী ে  ন ায়িবচার চায় এলএিসিস আসা িশকার নারী। িক  ায়ই তাঁেদর ামী- ীর 

সােথ তােদর আইনগত স েকরও মাণ নই বা এমনিক তােদর জীবন সং া  জ  িনব ন, নাগিরক , িবেয়র িনব ন, 

একক নারী, দাির  এবং শরণাথ  অব া স েক তােদর মৗিলক নিথেতও কান মাণ নই। এই নিথ ছাড়াই, িল  
িভি ক সিহংসতার এই ফেমর িব ে  আইিন ব ব া হণ করা খুব ক ন বা ায় অস ব এবং তারা আইিন সাহােয র 
জন  এলএিসিস আেস।  

এলএিসিস এর ি ভি ঃ 

 সাধারণত,গ  এবং পািরবািরক স ি র িবভাজেনর ে  এক  মামলা দােয়র করার আেগ, মিহলারা 
তােদর ামীর সােথ এক  আইনগত স ক াপন কের এমন এক  শংসাপ  খাঁেজ আদালেত যায়। এ  এক  সাধারণ 

ি য়া যা অনুশীলেনর মেধ  রেয়েছ, যা তােদর অিধকার মােণর জন  এক  অিতির  বাঝা রােখ। যাইেহাক, 

এলএিসিস এই সােথ মাকােবলা করার এক  িভ  পথ নয়। িশকােরর পের, য কান দা ত  স েকর কান আইিন 

মাণ নই, এলএিসিস পিরদশন কের এবং সাহায  চাইেত পাের, এলএিসিস এক  মামলা সরাসির গা ামী এবং স ি  
িবভাজক দািব কের ফাইল। িশকােরর স ক স িকত  উ ািপত হয় না কারণ িতপে র প  এই  উ াপন 

করেল, মােণর বাঝা তােদর কােছ যায়।

মূল ায়ন এবং ভাবঃ 

 এই হ ে েপর মাধ েম, তারণা নারী কানওভােব তােদর আইিন স ক িল মাণ এবং িত া থেক মু  

হয়। তােদর মেনাবল বাড়ােনা হয়, এবং তারা তােদর আইিন অিধকার জন  যু  করেত ত হেয় ওেঠ। এ  তােদর 

মযাদা অনুভব কের। উপর , আদালত ি য়া এছাড়াও সংি  করা হয়, এবং ন ায়িবচার ত িবতরণ করা যােব। এই 
হ ে েপর সুিবধােভাগীরা তােদর উপকােরর অিধকার অনুশীলন করেত স ম হেয়েছ এবং পািরবািরক স ি র উপর 

তােদর যেথাপযু  অংশেক আরও কাযকরীভােব এবং কম ঝগড়াঝাঁ  িদেয় পেয়েছ। আদালেতর িস া  য গরীব ও 

স ি র িবভাজেনর উপর তােদর অিধকার দান কের তােদর পিরচয়পে র এক  আইনগত দিললও হেয় যায়। 

িক , এমন এক  া  যখােন আদালত কানও মাণ ছাড়াই কােট েবেশর কানও বধ মাণ দািব কের, এমনিক 

ঝঁুিকপূণও হেয় যায়। এছাড়াও, এই পিরি িতেত, ানীয় সরকার সং া িল থেক পিরচয়প  তিরেত নারীেদর বাধ  করা 

হয়, যা বিশরভাগ সমেয় বশ ক ন।  

 ভাল অনুশীলন টকসই হয়, এ  আদালত থেক ন ায়িবচার সে  মিহলােদর দান িহসােব। এই অনুশীলন 

অন ান  আইিন অনুশীলনকারীেদর ারা িতিলিপ করা যেত পাের, এইভােব তােদর অিধকার ব ায়াম আরও মিহলােদর 

সাহায । যাইেহাক, এই অনুশীলন এক  বৃহ র আকাের েয়াগ করা হেব, এ  আেরা িল  সংেবদনশীলতা এবং 

সেচতনতা বৃি  েয়াজন।

যাগােযােগর কানাঃ 
info@laccnepal.org 
www.laccnepal.org 
 

  



মিডেয়শন এজ এন অলটারেন ভ টু িল েগশন- িলগ াল এইড এ  কনসালেটি  স ার
 
মধ তা জন  কসঃ 

সু ীম কােটর িসিকউটররা আদালেতর কাযধারায় যাওয়া ছাড়া মামলা িন ি র লে  কাজ কের। 
আইনশৃ লা র ার জন  এলএিসিস আেস এমন নারী িশকার অিধকাংশই দির , অিশি ত, খুবই অসহায় এবং আইনী 

েয়াজনীয়তা এবং আনু ািনকতা স েক অ । তারা সাধারণত আ য় এবং খাদ  নই িবচােরর দীঘ এবং জ ল, 

হতাশাজনক এবং ব য়ব ল ি য়া সহ  করেত তােদর শি , সাহস ও শি  নই। এই পিরি িতেত, আ য়, খাদ  এবং 

া  সহায়তা জন  অন ান  সং ার সহেযািগতার পাশাপািশ, অলাভজনক ে , এলএিসিস রাউ  টিবল আেলাচনা 

এবং আেলাচনার মেধ  িতপে র দল িলেক িনেয় আেস যােত অ- ফৗজদাির মামলা িলর জন  িন ি  করা যায়।
 

মধ তা ি য়াঃ 

একবার িবেরাধী দলেক বলা হয় এবং মামলার পুেরা পিরি িত বাঝা যায়, এলএিসিস একজন আইনজীবী িনেয়াগ 

কের িযিন উভয় প েক পরামশদান পিরেষবা দান কের এবং ঐক মেত র চ া করার চ া কের। কাউি িলং ি য়ার 

সময়, আইনজীবী আইনী চাপ, স াব  জার, এবং আদালেত যান এমন পিরণিতর স ুখীন হেব। জিড়ত খরচ এবং সময় 

নওয়া উভয় পে র ব াখ া করা হয়। তারা পিরবােরর মূল  স েক দল িলেক পরামশ কের এবং এ  িশ েদর 

মেনািব ােনর উপর কী ভাব ফেল। পূববত  বজনকারী ছাড়াও, আইনজীবী ব াখ া কের য তােদর কতটু  হারােত হেব 

এবং তােদর  এবং আদালেতর কাযধারার সােথ জিড়ত মানিসক, সামািজক ও আিথক িত িহসােব ব াপক ভাব। 
উপর , য একসে  বসবাস তােদর জন  এক  িবক  নয়; এক  ব ু পূণ পিরেবেশ শাি পূণ িবে দ তােদর জীবন 

আরও ফল সূ করেত হেব এই ভােব, উভয় পে র এক  বাঝার মেধ  আসা, এবং যিদ তারা আলাদা করেত চান, িশ  

হফাজত, ড় িড় এবং স ি  িবষয় পার িরকভােব িন ি  করা হয়। এমনিক যিদ তারা তালাক াি  করেত চায়, 

তেব মধ তা ি য়া আদালেতর আনু ািনকতা ততর করেত সহায়তা কের এবং মামলা  অ  সমেয়র মেধ  ব  কের 

দয়।

মূল ায়ন এবং ভাবঃ 

মধ তা বনাম মামলা এর বিনিফট একািধক মধ তা পিরেষবা িলর মাধ েম, নারী সমেবদনামূলক ন ায়িবচার 

এবং এক  অত  দ  উপােয় অ াে স আেছ। নারীরা যৗথভােবই তােদর অিধকার ব বহার করেত স ম হয়। যাইেহাক, 

মধ তা ি য়ার পেরও এমন সময় আেছ যখােন নারীরা তােদর পূণ অন ান েদর সােথ পুনরায় বসবাস করার 

িস া  নয়। মধ তা অনুশীলন তােদর ি য়া এবং বিনিফট স েক পির ার হেত দয়; অতএব, পরবত  জীবেন যিদ 

তারা আলাদা করেত চায় তেব এই ি য়া  অেনক সহজ হেয় যায়। 

একবার দল িল মধ তা করার জন  বেছ নয় তেব তারা আদালেত আেবদন করেত পাের না। িক  যিদ 

আদালত আদালেতর িস া  নয় তেব িত  ব ি  রায়েক চ ােল  করেত আপীল করেত পােরন। মধ তা অনুশীলন 

সহজ এবং ত ন ায়িবচার িবতরণ এ  আিথক স দ িল সংর েণ সহায়তা কের এবং নারীর -মযাদা র া কের।  

যখন এলএিসিস মামলা মধ তা করেত  কের, তখন াইেভট আইনজীবী অিভেযাগ কেরন য আদালেত 

যাওয়ার এবং মামলার সােথ লড়াই করার জন  মিহলা আইনজীবী ( যমন এলএিসিস) মধ তা ব বহার কের তার পিরবেত 

মধ তা করত। তেব, মধ তা এত জনি য়তা অজন কের য পের এই অনুশীলন বার এবং আদালত ারা িতিলিপ িছল। 

এখন নপােল সারা িবে  মধ তা আইন রেয়েছ।

যাগােযােগর কানাঃ info@laccnepal.org; www.laccnepal.org 



ি েয় ং আ ফ ড েম   ক  েসনসাস- ন াশন াল ওেমন কিমশন
 
স েকর মােণর অপব বহােরর ে ঃ
 জ ার িভি ক সিহংসতার িশকাররা এলএিসিস থেক ন ায়িবচার চান তােদর প ী ারা িভি মাইেজশন 

এক  দািব ফাইল করার জন , তারা যারা এক  স কগত অব া এবং স েকর অব া েয়াজন। মােঝ মােঝ, তােদর 

অিধকাংশই িববাহ িনব ন, নাগিরক , জ  শংসাপ , ছিব ইত ািদর মত নিথও নই। ানীয় সরকার থেকও ভু েভাগী 

যেকােনা ধরেনর পিরচয়প  আনেত পারেছন না। িক  কান সহকারী আইিন দিলল ছাড়া য তােদর স ক বা এমনিক 

নাগিরকে র মাণ িহেসেব কাজ কের, িবচােরর দাবী করা খুব সামান  সুেযাগ রেয়েছ। এ  আরও বিশ পূণ হেয় 

ওেঠ যখন ামী িশকােরর সােথ কানও স ক অ ীকার কের এবং নপালী সমােজ এই শ  সাধারণত দখা যায়। এই 
উেদ াগ  এক  দ ােবজ তির করেত সহায়তা কের, যা িল  িভি ক সিহংসতার িশকারেদর িবচােরর জন  খাঁজা 
স িকত এক  মাণ িহসােব কাজ কের।

চুি ঃ 
 এলএিসিস, ন াশনাল উইেম  কিমশন এবং নপাল পুিলশ যৗথভােব এই ধরেনর মামলা েলােত কাজ করেছ 
যখােন িতপে র প েক আনু ািনক তদে র জন  বলা হয়। যখন তারা আেস, এক  উভয় পে র জন  এক  পরামশ 
সবা দান করা হয় যােত তারা এক  ঐক মেত আসেত পােরন। এক  নূ নতম েরর উপলি  পৗঁছােনার চ া করা 

হয়, যা এক  চুি র আকাের িলিখত হয় যা তােদর স েকর অব া ঘাষণা কের বা কাশ কের। এই নিথ তােদর স ক 
মােণর ীকােরাি  নিথ িহসােব কাজ কের।

মূল ায়ন এবং ভাবঃ 
 এই ভাল অনুশীলন িল  িভি ক সিহংসতার ে  আদালেত দাঁড়ােনা িশকার জন  এক  িবক  উপায়। িশকার 
তােদর স েকর মাণ দখাে  অন  কান উপায় অে ষণ েয়াজন। এই থা  নারী ও সমাজেক একসে  আসা এবং 
আইনত শ  বলার জন  উ সাহ দয়। এক  মাণ দ ােবজ অেনক িবতক এবং িবচার সেবর বাধা বাধা দয়। এবং, 
একবার এক  আইনগত স েকর রায় িনযু  করা হেল, িশকাররা তােদর জীবেনর অন ান  ডােমন িলেত তােদর অিধকার 
খাঁজার জন  আরও শি  অজন কের, এখন তােদর স েকর মাণ রেয়েছ। ভিবষ েত ন ায়িবচােরর জন  আদালেতর 

আদালেত কান আইিন ব ব া বা মামলা দােয়েরর জন  তারা উপযু  হেব। 
 এই সুিবধা  ব বহার কের বিশরভাগ সুিবধােভাগী এই িবচােরর মাধ েম ন ায়িবচার িত া করেত স ম হেয়েছ 
এবং বতমােন এ  ব াপক পিরি িতেত ব বহার করা হে  যখােন নিথ মােণর ফেল নারীর ন ায় িবচার থেক বাধা সৃি  হয় 
যাইেহাক, মধ তা এই ফম এক  ঐক মেত পৗঁছােত এবং এক  আইনগতভােব বাঁধাই ড েম  তির করার েচ া 
অেনকবার সমস া তির কেরেছ কখনও কখনও, িতপে র প  এলএিসিস, ন াশনাল উইেমন কিমশেনর িব ে  
আদালেত িলিখত আেবদনপ  জমা দয় এবং পুিলশ দািব কের য চুি  যথাযথ স িত ব তীত স ািদত হেয়েছ; য এ  
িনমূল করা েয়াজন। এই পিরি িতেত, এলএিসিস, জাতীয় মিহলা কিমশন এবং পুিলশ যৗথভােব এই অিভেযােগর িব ে  
লড়াই কেরেছ। জাতীয় মিহলা কিমশেনর পাবিলক অ াটিন, পুিলশ এবং এলএিসিস থেক আইনজীবী একসােথ কাজ কেরেছ।

যাগােযােগর কানাঃ 
nwc.gov@gmail.com 
www.nwc.gov.np 
info@laccnepal.org 
www.laccnepal.org 

  



ওয়ান প াইিসস ম ােনজেম  স ার া  ও জনসংখ া ম ণালয়

 ওিসএমিস িল এমন এক  নটওয়ােকর ক  কের থােক যা িল  িভি ক সিহংসতার িশকাের একািধক 
পিরেষবা দান কের। িল -িভি ক সিহংসতার িশকার একািধক সমস া ভাগ কের এবং তােদর অিবলে  সবা েয়াজন। 
উদাহরণ প, যিদ একজন গৃহবধূেক তার বািড় থেক বর কের দওয়া হয়, তাহেল তােক আ য়, খাদ , া েসবা, 
মেনািব ানীর পরামশ, আইিন পরামশদান, িনরাপ া ও আইিন সাহােয র েয়াজন হেব। পূেব, ক  িত ার আেগ, িবিভ  

িত ান সহেযািগতার এবং রফােরল িসে ম াপন, সব সমস া মাকােবলার। এই িসে ম িশকার জন  তী  এবং ক ন 
িছল। এইভােব, এক  িসে েমর মাধ েম সম  সবা দােনর েয়াজন বুঝেত হেল, া  ও জনসংখ ার পিরসংখ ান থম 
পযােয় িবিভ  জলায় ১৭  ওিসএমিসস িতি ত হয় যা এখন ২  জলায় সািরত করা হেয়েছ।
 িল -িভি ক সিহংসতার িশকারেদর জন  নপােলর ওিসএমিস  অনুশীলন। এ  া েসবা দান কের, 
মেনাসামািজক কাউে িলং সবা, িশকােরর িনরাপ ার জন  সবা, এক  ছােদ েময়াদী আ য় এবং আইিন সবা দান 
কের। ক  নপাল পুিলশ িডপাটেম , অ াটিন অিফস, মিহলা ও িশ  িবভাগ এবং কিমউিন  িভি ক সং া িলর সােথ 
সম য় সাধন কের সবা দান কের।

ফেরায়াড ওেয়ঃ 
 ওিসএমিস া াম িল  িভি ক সিহংসতার িশকারেদর জন  এক  অত  েয়াজনীয় সবা দান কের। 
সেবাপির এক প িতেত িশকােরর জন  সাহায  চাইেত উ সাহ দয়, এমন িকছু যা অন  কানও জ ল হেত পাের। এই অেথ 
এ  িশকােরর সময়, েচ া এবং অথ সংর ণ কের। উপর , এই প িতেত নারীরা পিরেষবা িল অ াে স করেত সহায়তা 
কের য তারা স বত তােদর িনজ  চ া করার কথা ভাবেব না। িহসােব এক  সুিবধােভাগী ারা ম ব : "আমােদর অেনক 
আেগ অন  সং া যারা আমােদর বেলন য তারা আমােদর সাহায  করেত পাের িনেচ দওয়া। আমরা আমােদর প গঠন 
এবং ঃখ এবং সমস া আমােদর গ  ভাগ এবং ভাগ। আমরা উ সািহত এবং ওিসএমিস ারা সমিথত হেয়েছ। আমরা মেন 
কির অ ত এক জায়গা আেছ যখােন আমরা শানা এবং ীকার কির। আমরা ওিসএমিস থেক িবনামূেল  সহায়তা ও সবা 
পেয়িছ। "

 যিদও এই া াম  িবপুলসংখ ক লাকেক সাহায  কেরেছ, তবুও চ ােল িলর ধারাবািহকতার কারেণ এর 
ভাব সীমাব । ধান এক  িত কম েদর কমকাে র অভাব এবং তার অপােরশন জন  উপল  সীিমত তহিবল। যিদ 

সাহায  এবং এক  পযা  বােজেটর াব িদেত আেরা কম  িছল, তাহেল ক িলর দ তা এবং কাযকরীতা র বৃি  
হেব। এছাড়াও, ২১ জলার বাইের মানুেষর কােছ পৗঁছােনার জন , আেরা ক  তির করেত হেব। 
 অন  িবষয়  হাসপাতােলর কম েদর মেধ  িল -িভি ক সিহংসতা স েক সেচতনতা িনেয়ও কাজ কের। 
ওিসএমিস সরকাির হাসপাতাল িলেত অবি ত িক  হাসপাতােলর কমচারীরা িজিবিভেত অসংেবদী বেল মেন করা হয়। 

যাগােযােগর কানাঃ 
www.mohp.gov.np 

 

  



ন

বল র বািরক- মা ে -বাসিকউ ওেম  ই উট
 

ত ণ জে র মেধ  িল  িভি ক সিহংসতা মাকােবলাঃ

 েনর পিরসংখ ান ৩০ বছেরর কম বয়সী জনসংখ ার মেধ  িল -িভি ক সিহংসতা এবং নতুন যাগােযাগ 

যুি র ব বহার স িকত যুবতীেদর িব ে  নতুন ধরেনর সিহংসতার উপি িত দশন কের। যাইেহাক, এই বয়স 

ডেমা ািফক অতীত জে র সােথ এই সত  এবং সহেযাগী িল  সিহংসতার সােথ সেচতন নয়। উপর , িল  সিহংসতা 

সেচতনতা চারণা দ িত মেধ  শারীিরক সিহংসতা জার, যােত ত ণরা এই চারণা সে  িচি ত করা হয় না।

 এই কমসূিচর মাধ েম সং ািমত চ ােল  ত ণেদর মেধ  িল  িভি ক সিহংসতা স েক সেচতনতা বৃি  করা; 

য তারা ভােগ এবং  বা িকভােব তারা তােদর দিনক জীবেনর িজিবিভ কারণ। স ান, সমতা, াধীনতা, ায় শাসন এবং 

নারীর িব ে  সিহংসতার ঢ় ত াখ ােনর উপর িভি  কের িবক  ি ভি  এবং আচরণ তির করা। বলডুর বািরক এক  

া াম যা িডজাইন করা হেয়েছ:

 যুবতীেদরেক সর াম ও স দ িদেয় দান করা যােত তারা তােদর দিনক জীবেন যৗন সিহংসতা িল সনা  

এবং মাকািবলা করেত পাের। 

 যৗথ পু ষেক যৗনবাদী আ াসেনর এক  সি য় িতি য়া িনেত উ সািহত ক ন, পৃথক দায়ব তা বহন কের 

এবং পু ষ সংহিত ভে । 

 যুবকেদর মতায়ন এবং যৗনতা মেনাভাব এবং আচরেণর পা র জন  ইিতবাচক ভূিমকা মেডল াব।

বলডুর বািরক া ামঃ 

 বলডুর বািরক এক  ই ার- ািত ািনক া াম যার মেধ  বাসাক পাবিলক শাসেনর িতন  র এমা ে -

বা  মিহলা ই উট (বা  সরকার রা পিতর সােথ সংযু  ায় শািসত সং া) -এর নতৃে  অংশ হণ কের; িতন 

ােদিশক কাউি ল: আলবা, িবজািকয়া এবং িজপজেকায়া; এবং ইেডল-বা  শহরতিলর অ ােসািসেয়শন। এই সং া িলও 

া াম সহ-অথায়ন কের। 

 

এ  তার উে শ  অজন করার জন  িবিভ  সর াম ব বহার কেরঃ

 অিডও-িভজু য়াল কি শনঃ া ােমর মূল অংশ। এ  ১২ থেক ২৬বছর বয়েসর ত ণেদর ল । 

িতেযািগতার ল  অিডও-িভজু য়াল ডাকশন িলর মাধ েম দখােনা হয়, িকভােব বষম মূলক অব ার িতি য়া 

এবং ছেলেমেয়েদর যৗনকম  সিহংসতা িলর কাশ িকভােব হয়। এ  অিডও-িভজু য়াল ফরম ােট উপ ািপত এবং 

৫িমিনেটর এক  সবিন  সময়সীমার মেধ  অ ভু  সম  ধরেনর ি য়াকলাপ (সংি -নাটক, ধারণা, িভিডও, ফেটা নস, 

ক , কম মতা ইত ািদ) অ ভু  কের। 

 তাকা া: বািষক সভা িদবস। িতেযািগতার িবজয়ী ফলাফেলর ঘাষণার জন  ান হওয়ার পাশাপািশ 

যৗনকম  সিহংসতা িলর িব ে  লড়াই করার জন  কায ম, গা ী এবং জনগণেক একি ত করার লে  এ  ল  

কের। উপর , যুবকেদর সােথ যু  হওয়ার জন  বছেরর পর বছর ধের আরও দল এবং উৎসব অনুি ত হয়। 



 া াম  ত ণেদর সােথ যাগােযােগর এক  উপায় িহেসেব ই ারেনট এবং সাশ াল িমিডয়া ( ফসবুক, 

টুইটার, ইন া াম এবং িফ) এর মাধ েম শি শালী উপি িত তির কেরেছ। ওেয়বসাইট 

www.beldurbarik.org িতিদন জুন থেক িডেস র আপেডট করা হয়। 

 বলডুর বািরেকর ধান ধারণা ভােয়ােলট পেয় , যা বলডুর বািরকেক উ ীত করার জন  এক  তীক 

িহসােব তির করা হেয়িছল।  ভােয়ােলট পেয়  এখন নারীেদর িব ে  সিহংসতা ত াখ ােনর তীক িহসােব ীকৃত এবং 

অন ান  অংশীদার যমন অন ান  পৗরসভা িল থেকও িবিভ  কমকাে  ব বহার করা হেয়েছ।  

 পাশাপািশ বলডুর বািরক কতৃক পিরচািলত কায ম িল ানীয় পযােয় ( িতেযািগতা এবং ানীয় সভা, 

ইত ািদ) কমসূিচর উ য়ন এবং ানীয় বাতা সং া ও ভাব িব ােরর জন  ানীয় সরকার ও / অথবা িত ানেক সহায়তা 

দান কের।

এক  ধান ভাবঃ 

 ২০১৮ সােল, া ােমর নবম সং রণ  হেয়েছ। ২০১৪ সাল থেক, অংশ হণকারীেদর আ হী পৗরসভার 

দািবেত এক  উে খেযাগ  অ গিত হেয়েছ। 

 ২০১৭ সােল অংশ হেণর তািরখ  িন পঃ ২৬৬৪ জন যুবক অিডও-িভজু য়াল িতেযািগতায় (১৫৮৭ জন 

মেয়েদর, ১০৩৭ জন ছেলেমেয় এবং ৪০জন যুবক যারা তােদর যৗনতােক িচি ত করেত চায়িন) অংশ হণ কেরিছল; 

১২৮  পৗরসভা; িতেযািগতায় ৩৯০  কাজ জমা দওয়া হয়; ৩৫০ জন যুবক চূড়া  সভায় উপি ত িছেলন; ৩৯৪,৩২৭ 

ওেয়ব পজ িভিজট এবং ৬,৬১৭ সামািজক নটওয়াক িলেত ফেলা-আপ।

 এই া াম  ভালভােব কাজ কের কারণ এ  যুবকেদর েয়াজনীয়তার সােথ মাগতভােব পা িরত হয় 

এবং যুবসমােজর সােথ কাজ কের যারা সমতা, িশ া, সং ৃ িত, মু -সময় পযেব ণ এবং রা ায় কমসং ান কম েদর মত 

িবিভ  ধরেনর পশাদািরে র সােথ জিড়ত হওয়ার কারেণ। 

 া াম  বা  দশ িলর সকল িত ান ারা গৃহীত ত ণেদর মেধ  িল  সিহংসতার িতেরােধর জন  

সাধারণ কৗশল মেধ  িফট কের য এ  ারা সমিথত হয়।

 অনু ােনর ফেল মিহলােদর িব ে  সিহংসতা িতেরােধ জিড়ত যুব দেলর উ ান ঘেটেছ, এর মেধ  িকছু িকছু 

আনু ািনকভােব গ ত হেয়েছ। এছাড়াও, ত ণ নারীবাদী দলসমূহ সমান অিধকার এবং িল  সিহংসতার িব ে  মহান শি  

এবং শি শালী সি য়তা িনেয় আিবভূত হেয়েছ। 

 সামি কভােব, আমরা িনরাপেদ অনুধাবন করেত পাির য বলডুর বািরক অংশ হণকারী যুবকেদর ব ি গত 

এবং সমি গত মেনাভাব এবং আচরেণর পা রেক অবদান রেখেছন।

যাগােযােগর কানাঃ 

s-alvarezfernandez@euskadi.eus 
www.emakunde.euskadi.net 
www.beldurbarik.org 

  



বেলা “না”: যুব কম েদর জন  আ জািতক িশ ণ - সে া রাল জুেভন িভডা 

(িস েজািভ) 
যুবকেদর সােথ কাজ কের এমন ব ি েদর জন  ক াপািস  িবি ংঃ 
 িল  িভি ক সিহংসতার বয়স উে খেযাগ ভােব কেমেছ। ত ণেদর িবেশষ কের যােদর ঝঁুিকর মেধ  রেয়েছ 
তােদর সাহায  করার জন , তােদর িকেশার বয়েস থম িদেক তােদর কােছ পৗঁছােনা পূণ। ত ণ-ত ণীেদর িল -
িভি ক সিহংসতার িবষেয় িশ েণর েয়াজন, কারণ তারা িবিভ  াপেট ত ণেদর সােথ সরাসির যাগােযাগ রােখ। 
 বলুন য কানও এক  মতা বজায় রাখার ক  িছল যার ল  িছল যুবক, সংখ ালঘু স দােয়র সােথ কাজ 
করা এবং িল  িভি ক সিহংসতার িব ে  কাজ কের এমন ব ি েদর দ তা িবকােশর লে । বলুন, িবিভ  দেশ এবং 
সং ার মেধ  িল -িভি ক সিহংসতার িব ে  চচা ও নীিত িল বাঝার জন ও কানও ল  নই।

বেলা “না” িশ ণঃ
 কায়েরােত ২০১৩ সােল পাঁচ বছেরর কারাদে  কায়েরােত বেলা “না” িশ ণ অনুি ত হয়িন এবং িবিভ  
দেশর ৩০ জন যুবকেক যু  কেরেছ ন, জদান, বলিজয়াম, িতউিনিশয়া, িলথুিনয়া, জামািন, াভািকয়া, রামািনয়া, 

বুলেগিরয়া, ইতািল, ীস, আলেজিরয়া, হাে ির, এবং ম ােসেডািনয়া া ন যুেগা াভ জাত ।
 িশ ণ ানীয়ভােব এবং আ জািতকভােব াসি ক িল  িভি ক সিহংসতা প া িকভােব উ য়ন করেত এক  

ান দান। ল  যুবকেদর মেধ  সিহংসতা এবং িল  বষম  মাকােবলা করার অবদান আেছ যারা ত ণ কম েদর 
িশ েণর ল  িছল, ে র মেধ  িল  িভি ক সিহংসতা এবং সহায়তাকারী সহেযািগতা এবং িবিনময় িতেরােধ 

ত ণেদর সােথ কাজ করার জন  তথ  এবং সর াম সে  িশ ক দান অংশ হণকারী অংশীদারেদর মেধ  
 বলুন কান েজ  মূলধারার সহ িল  িভি ক সিহংসতা রাধ এবং িতি য়া জানােত িল -িভি ক সিহংসতা, 
এর কারণ ও পিরণিতর ধরন এবং বণনা িল বণনা এবং কাজ করার জন  কাজ কেরেছ। ক  ইরাসমাস + া াম ারা 
িনিহত িছল।

মূল ায়ন এবং ভাবঃ 
 বলুন কান কে র মাধ েম ৩০ িবিভ  দেশর অংশ হণকারীেদর িল  িভি ক সিহংসতার িবিভ  ফেমর যেথ  

ান অজন; তার কারণ এবং ফলাফল। িবিভ  ধম ও সামািজক ব াক াউ  সহ অংশ হণকারীরা সিত ই সমৃ  এবং সমৃ  
হেয়েছ অংশ হণকারীেদর িবিভ  ি েকাণ থেক এই িবষয়  িবেবচনা কের এবং এক  সামি ক ছিব লাভ কের। 
 ক র মাধ েম, সুিবধােভাগীরা িল -িভি ক সিহংসতা রাধ এবং িতি য়া জানােত এবং িবেশষ কের 
যুবকেদর মেধ  িল -িভি ক সিহংসতার িব ে  লড়াই করার জন  উ াবনী প িত ও কােজ ব বহােরর জন  িশ েণর জন  
িবিভ  প িতর সােথ িনেজেক পিরিচত করার সুেযাগ পায়। 
 তার সুিবধােভাগীেদর উপর কান ক  বলার ভাব টকসই িহসােব এ  তােদর মতা এবং তােদর িনজ  
স দােয়র মেধ  িল  িভি ক সিহংসতা িবষয়ক ত ণেদর সে  কাজ কের এবং এ  মাধ েম তারা িতিনিধ  িত ােনর 

মতা িনিমত হেয়েছ

যাগােযােগর কানাঃ 
কাটারিজনা রাইস জেকািজক
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ড’স অফ স  িডেফ - িমউিনিসপ াল ই উট অফ সাস াল এ েফয়াস অফ িদ িস  

কাউি ল, ক ােসেরস 

িনরাপ া এবং -সুর ার িবষয়ঃ 
 িস েজন িনরাপ া, িবেশষ কের মিহলােদর জন , শহর িলর মেধ  সবেচেয় বড় সমস া িলর মেধ  এক । 
িবিভ  িবভােগর নাগিরকেদর িনরাপ ার জন  দওয়া পিরেষবা অপযা ; অতএব, নাগিরকরা অপরাধমূলক ও সিহংসতার 
িশকার হেয় (চুির, অপব বহার, ধষণ ইত ািদ) ঝঁুিকর স ুখীন হয়। িবেশষ কের নারীরা, িপতৃপু েষর সমােজর কারেণ আমরা 
বঁেচ আিছ এমন এক  অি র অব ােন রেয়িছ। 

 কে েসর নারীেদর িনরাপ ার েয়াজনীয় ান এবং আ র া কৗশল িল য িল সিহংসতার স াব  
পিরি িতর ে  েয়াগ করা যেত পাের তা দােনর জন  আ র ার িদন িল াপন করা হেয়িছল। এছাড়াও রা  

িতম ীর িদবস, েত ক অংশ হণকারীর - ীকৃিত এবং আ িব াসেক তােদর িনজ  ত  মতার িবষেয় সেচতন হেত, 
িকভােব আ িনয় ণ, ইিতবাচক মেনাভাব এবং িতি য়া ঢ়তা অজেনর িবষেয় সেচতন কের তালার লে  তােদর ল  
অজেনর ল মা া অজন কেরেছ।

িশ ণঃ 
 মিহলােদর িত আ র ামূলক িশ ণ িদবেসর িত বছর সমতা এবং িল  িভি ক সিহংসতা অিফস কতৃক 
সংগ ত হয় এবং ক ােসরেসর ানীয় পুিলশ িবেশষ  ও িশি ত এেজ েদর ারা বা বািয়ত হয়। এটা তােদর নারীেদর 
জন  উ ু , যারা তােদর দ তা, আ িব াস, িনরাপ ার অনুভূিত এবং িতি য়া ঢ়তার সােথ এবং এক  সিহংস ঘটনার 

িত শারীিরক ও মানিসকভােব িতি য়া জানােত চায়। 
 িশ ণ  অংেশ ভাগ করা হয়। থম অংশ শারীিরক যা িবিভ  যু  কৗশল সে  আ র া দ তা শখার 
জিড়ত থােক। অন  অংশ হল মানিসক ি ভি  যা অংশ হণকারীর - ীকৃিত, আ িব াস এবং মতায়েনর উপর 
মেনােযাগ ক ীভূত কের: এ  নারীর মানিসকতার পিরবতন, তােদর আ িব াস বািড়েয় তুলেত সাহায  কের, িক  স িল 

-িনয় েণর জন ও সহায়তা কের যােত তারা অিবলে  এবং ঢ়ভােব িতি য়া জানােত পাের সিহংসতার কান ঘটনা 
িশ ণ অংশীদারেদর অংশ িহসােব িল  িভি ক সিহংসতা, যুবক দ িতেদর িতেরাধ া াম, এবং বলতা পিরি িতেত 

মিহলােদর জন  িবদ মান স দ স েক অবগত করা হয়।

ইিনিশেয় ভ মূল ায়নঃ 
 এ পয  ায় ৩০০মিহলা িশ ণ া  হেয়েছ।  করার িশ ণ এবং নারীেদর স ি  সাফেল র অথ এই য, 

িতবছর উপি িত মতা পূরণ হয় এবং সখােন এক  মহান চািহদা এবং আ হ রেয়েছ। উ ত েরর িশ ণ কম 
অংশ হণ কেরেছ, যেহতু ায় কানও অংশ হণকারীেদর -সুর া কৗশল িলেত পূববত  ান িছল না। 
 কে র সাফেল র পূণ িবষয় হে  িশ েণর বািষক উপলভ তা, উপি িতর নমনীয়তা, এর বা বায়ন 
এবং এর িব ার (সুিবধা, সরবরাহ, উপকরণ ইত ািদ) ক র সাফেল  পূণ ভূিমকা পালন কেরেছ। অংশ হণকারীেদর 
িনেজেদর এবং ানীয় পুিলশ কমকতােদর দওয়া িশ েণর ণমােনর রণাও খুবই পূণ িবষয়। 
 আ র ার িদন িল উভয়ই এক  াটফম যা িল র সমতা ও সি য়তােক মূল ধারার িল  সমতা এবং 
সি য়তার সােথ মাকােবলা কের, এ  তার অে র ২য় নগর পিরষেদর িস  কাউি েলর থম সমান সুেযােগর মেধ  
সেচতনতা বৃি  কের। ২. া ভাসাল িল  পিরক না: পাবিলক পিলিস িলেত িল  পিরে ি েত ইি ে শন 
 মূল ায়ন জিরেপর মাধ েম, কাযকলােপর সুিবধােভাগীরা তােদর িনজ  মতায়েনর পাশাপািশ িশেখেছ 
কৗশল িলর মূল  কাশ কেরেছ। মূল ায়ন এছাড়াও এই িশ ণ এক  ধারাবািহকভােব উপল  উপল  করার েয়াজন 
দশন করা হয়, উপল  এক  আেরা বিচ ময় সময়সূচী সে ।

যাগােযােগর কানাঃ 
oficinaigualdad@ayto-Cáceres.es 
www.imas.ayto-Cáceres.es 



টিরেটািরয়াল কা-অিডেনশন বাড এেগইেন  িজিবিভ- ইউিনট অফ কা-অিডেনশন ফর 
ভােয়ােল  এেগইেন  ওেম  ইন এ া মা রা এ  এ া মা রা ওেম  ই উট 

 আমােদর কস লােড, আমরা দেখিছ য চার  খালা িজিবিভ- এর মেধ  ১৫ থেক ২৯ বছর বয়সী যুবতী 
নারীেদর মেধ  এক । এই পিরসংখ ান িল সর াম িল এবং িনিদ  কম িল েয়ােগর েয়াজনীয়তা তুেল ধেরেছ যা 
মানিসক ও শারীিরক িনযাতেনর িশকার মিহলােদর জন  অ াে সেযাগ  হেব তােদর অংশীদার উপর , এই তথ  আ াসীেদর 
িনপীড়েনর জন  দরকারী এবং আশা য ঃখ ক  য িজিবিভ কারেণর জন  শষ হেব।
টিরটিরয়াল বােডর ল ঃ 

• িবিভ  এেজে র মেধ  ািত ািনক ও ায়ী সংেযাগ াপন করেত যা িজ ার িভি ক সিহংসতা ও আ ঃ-
পশাদারী সম েয়র িতেরাধ ও িনর ীকরেণ জিড়ত। 

• শাসন ও জনসাধারেণর মেধ  সম য় সাধন কের িজিবিভ'র ে  কাজ করার জন  আ িলক া াম িল 
িডজাইন করা। 

 িতফলন এবং িশ ণ জন  আেলাচনা জন  এক  এলাকা তির করেত।

িল -িভি ক সিহংসতা মাকােবলায় এক  যৗি ক ি ভি ঃ 
 িজিবিভর িব ে  টিরেটািরয়াল কাঅিডেনশন বাড অংশীদাির মূলক ান যখােন অ াি িমডুরার 
পশাদাররা সরাসির বা পেরা ভােব িজ.িব.িভ ে  িতেরাধ, হ ে প এবং বঁেচ থাকা এবং অ া বয় েদর সুর ায় 

কাজ কের। এ  িনরাপ া কপস, সাশ াল সািভেসস, িসিনয়র এবং পািরবািরক সহায়তা, সমতা ইউিনট, রাজনীিত, িলগ াল 
এইড, া  সবা, িশ া , কমসং ান এেজ , সিমিত, এনিজও ইত ািদ থেক কম । 
 এই সভায় িজিবিভ এবং সমতার ে  এক  উে খেযাগ  িশ াগত ও তথ গত  রেয়েছ, যখােন পুিলশ 
বািহনী ও সামািজক ি ভি  থেক জীিবতেদর র া করার জন  িত  অ েলর িনিদ  সমস া িল সমাধান করা হেয়েছ।  
 আ িলক বাড সভায়, সব ে  গভীরভােব তদ  করা হয়, তােদর ঝঁুিক, বলতা এবং অন ান  পিরি িতেত 
মূল ায়ন করা হয়। বঠক চলাকােল কেয়ক  কমকা  বা বািয়ত হয়, য িল সবা ও স দসমূেহর িনরী ণ ও সম য় 
সাধন কের সাধারণ শাসন কতৃক িনয়ি ত হয় এবং এ  িনধারণ কের য সম  অ ল জুেড় িজিবিভ পিরি িত িল িকভােব 
ছিড়েয় পেড়েছ। এছাড়াও পশাদারেদর িনিদ  িশ ণ জন  চার এবং সহেযািগতার সে  িজিবিভ এলাকায় জিড়ত 
আ িলক ও ানীয় শাসন সে  সহেযািগতা।

হ ে েপর মূল ায়নঃ 
 এই বাড িলেত যারা জিড়ত এবং সংখ াযু  এেজ েদর সংখ া এবং বাড িম ং িলেত অংশ হণ করা 
হেয়েছ িত  সময় বাড়েছ। জিড়ত িবিভ  দল িলর মেধ  সম য় এখন িডিজটাল সর াম িনমােণর জন  ধন বাদ, যা 

ে র পশাদারেদরেক অ েলর িবিভ  ে  তথ  পেত দয়। 
 িজিবিভ ে  কম েদর জন  টিরেটািরয়াল বাড এবং িশ ণ িত বছর বা বািয়ত হেয়েছ, এই ে র 
মেধ  আরও দ  এবং যাগ তাস  কেমর চার। অতএব, এই এলাকায় সেচতনতা কম সব পাবিলক াণীর জন  আেরা 

শ মান হেয়েছ।

যাগােযােগর কানাঃ 
unidades_violencia.caceres@correo.gob.es 
unidades_violencia.badajoz@correo.gob.es 
casamujerba@juntaex.es 
casamujercc@juntaex.es 

  



ভােয়ােলট ক ােল ার- লাকাল বাড এেগইেন  জ ার ব  ড ভােয়ােল , ক ােসেরস 

ত ণ মেধ  জ ার সমতা চার করাঃ 
 Casar de Cáceres এর ৪৭৮৭ জন জনসংখ া রেয়েছ, যখােন িল  িভি ক সিহংসতার বিশরভাগ ে  
িরেপাট করা হেয়েছ। য কারেণ, সমস া মাকােবলা করার জন  এক  া াম িবকােশর জন  অিতির  ব ব া হণ করা 
হেয়েছ, ছা , িশ ক এবং সম  িশ াগত েরর িশ াথ েদর পিরবারেক সে াধন করা পদে প িল। 
 'ভােয়ালেলট ক ােল ার' ক  ল  করা যায় য, ানীয় িবদ ালয় িলর িশ াথ রা সহনশীলতার পিরেবেশ 
এবং িবেশষ কের মানুষ ও মিহলােদর মৗিলক অিধকার এবং াধীনতা এবং নারী ও পু েষর মেধ  সমান সুেযােগর িদেক 
অ সর হওয়ার জন  স ান কের। অিধক , এ  সেচতনতা বৃি র লে  এবং ানীয় স দায়েক সহ-িশ া এবং িল  
িভি ক সিহংসতার িতেরাধ িহসােব িশ ণ দান করা।

বােয়ােলট ক ােল ার ি য়াকলাপঃ 
 'েবইেলট ক ােল ার'  ধরেনর কায ম াব কের- এক পিরবার ারা এবং অন  িবদ ালয় ারা। েত ক 
মােসর জন  এক  িভ  িথম আেছ, উদাহরণ প, 'েকন আমার পিরবােরর নারীেদর ি ণ দািয় , কাজ এবং ঘর আেছ?', 
'আিম এক  িব াপন থেক মেয় হেত চাই না', 'লং লাইভ শাি ', '  এবং সমতােত বৃি  'ইত ািদ। িল - বষম মূলক 
ভাষার ব বহার এবং িল গত সমতা ও া িনেবদেনর িতবাদমূলক িশ ামূলক উপকরেণর ব বহার এবং িল  সিহংসতা 

ত াহার করা হয়। এক  িদন-িদন িভি েত এক  ব াপক কেমর অংশ িহসােব, পিরবােরর জিড়ত উ সািহত করা হয়। 
 ক  এর কায ম, অংশ হণমূলক, সহমত এবং িনয়মানুবত  হয়। তারা সংগৃহীত হয় এবং 'বােয়ােলট 
ক ােল াের' বেল। তাি ক-বা ব কায ম এবং কমশালার পশাদারেদর ারা পিরচািলত হয়, তােদর াতােদর চািহদা 
অনুযায়ী িশ ণ দওয়া হয়। িল  সিহংসতার িব ে  লড়াই করার জন  এক  িতেষধক এবং সেচতনতা বৃি র 
পিরে ি েত, ছা েদর উে েশ কমশালা িল শাি পূণ  সংেকেতর, েপ সংহিত, অিহংসার িশ ার এবং ভাল িচিক সা 

দান কের। 
 এই কায ম িলর জন , সংলােপর সমাহার িল িতি ত হেয়েছ, অপােরশন ও সংগঠেনর সাধারণ ও 
সহানুভূিতশীল িনয়েমর সােথ।

এক  স ািনত ক ঃ 

• 'ভােয়ােলট ক ােল ার' ক  বা বায়েনর চার বছর ানীয় স দােয়র মেধ  িল  িভি ক সিহংসতা স েক 
সেচতনতা বৃি  পেয়েছ। ক র আেলাচনা ও কমশালা িলেত অংশ হণকারী জনেগা ীর সংখ া বৃি  
পেয়েছ। 

• 'বােয়ােলট ক ােল ার' প িত  স ূ ণ েপ টকসই, উভয় মানব স দ এবং অথৈনিতক পযােয়, যমন মানুষ 
জিড়ত, িশ ক, পিরবার এবং িত ান িল, য িল তােদর িনজ  উপােয় িত  কাযকলােপর পিরক না কের। 

 
 ক  একািধক পুর ার পেয়েছ: ২০১৬ সােল, া  ও সামািজক িবষয়ক ম ণালয় এবং সমতুল  এবং 

ািনশ ফডােরশন অফ ক াসল এবং েদশ ফপেপর ারা িল -িভি ক সিহংসতা র করার জন  এ  জাতীয়ভােব ভাল 
অনুশীলন িহসােব দান করা হেয়িছল; ২017 সােল এ  ক ােসর ােদিশক কাউি ল এবং জ ার ই ই  িবভােগর থম 
রাজ  এিপএস (সািভস লািনং) পুর ার ারা জ ার ই য়ািল েত ানীয় ইেনােভশন পুর ার লাভ কের।

যাগােযােগর কানাঃ 
cinfantil@casardecaceres.com 


