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ককশলার ক্ষমৈাে টুবশের ফপ্রাডাক্ট 6: লঙ্গ লিলিক লিংা - ককশলাশর এটি লক প্রিাব ফেশ? - এটি  
ফযাগযৈাম্পন্ন ললক্ষক, মুদা এবিং যারা পশে ফেশম কাজ কশরে ফিআক কমীশদর জেয মযার 
প্রােলমক ৈেয এবিং ৈত্ত্ব  একটি কৈলর পলরগণক, এবিং লঙ্গ লিলিক লিংা এবিং ককশলাশরর উপর ৈার 
প্রিাব মূযাে করার জেয এটি একটি লবিাজেমূক লবলি প্রশাগ কশর। 
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স্বীকৃলৈমূ 
 

লঙ্গ লিলিক লিংা - ককশলাশর এটি লক প্রিাব ফেশ? - ককশলার ক্ষমতায়ন টুবশের উৎপাদশনর িিংল 
লাশব UNICEF www.unicef.org এর জনয Breakthrough www.inbreakthrough.tv এর দ্বারা কতলর করা 

শয়শে।  

এটি বহু মানুশর  িংগঠশনর প্রশেষ্টা  কণ্ঠস্বশরর ফথশক উপকৃত শয়শে । এর মশযয িশনক ফবরকারী 
িংস্থার দযগণ, ললক্ষালবদ, ম্প্রদায়-লিলিক িংস্থা এবিং লিয় িিংলগ্রনকারী রশয়শেন। 
 
নলথটির যারনা ফদবার জনয এবিং ফখার জনয ুনীতা ফমনন এবিং িপরালজতা মুখাজীশক, এবিং এিআ 
পুলিকাটিশক যথাযথ রূপ লদশত ম্পাদকীয় পথলনশদেলনা প্রদান করার জনয এবিং িামানয িবদাশনর জনয 
UNICEF-এর ফডারা লগলষ্ট এবিং রুদ্রলজৎ দাশক িঅমাশদর িঅন্তলরক যনযবাদ জানািআ । িঅমরা তাশদর গিীর 
িঙ্গীকার  িবদাশনর জনয িঅমাশদর গিীর কৃতজ্ঞতা প্রকাল করশত োিআ। 
 
িঅমরা িঅলা কলর ফয এিআ পুলিকাটি তাশদর ঘরবাল়ি, প্রলতশবলী এবিং ম্প্রদাশয়র মশযয লিংা  ফলাণ বন্ধ 
করার জনয লঙ্গ লিলিক লিংা ম্বন্ধীয় মযা ম্বশন্ধ িবলত করশব এবিং তাশদর ম্প্রদাশয়র মশযয নতুন 
ফনতাশদর একটি প্রজন্শক িনুপ্রালণত করশব। 
 
 

http://www.unicef.org/
http://www.inbreakthrough.tv/
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‘লঙ্গ লিলিক লিংা ম্বশে কৈলর পলরগণক ফকে 
াম্প্রলতক বেরগুলশত, লঙ্গ-লিলিক লিংা (GBV) ম্বশন্ধ িঅন্তজে ালতক উশদ্বগ উশেখশযাগযিাশব বৃলি 
ফপশয়শে। লকেু ফদশল 1990 াশর মাঝামালঝ ময় ফথশক ফোট ফোট কাযেিশমর াশথ শুরু কশর, GBV 
প্রলতশরাযক কমেূেীগুল এবিং তার াশথ াশথ িশক্ষপগুল লবদযমান রশয়শে যা ফমৌলক ািে ািআিার পলরেযো 
এবিং ায়তা প্রদান করশে।  
 
তশব, GBV যশথষ্ঠিাশব বৃলি পায়ার াশথ াশথ, GBV ফপ্রাগ্রালমিং-এর িা িিযা ম্বন্ধীয় তশথযর ঘাটলত 
রশয়শে এবিং GBV-এর যারণা এবিং পলরিাা লকিাশব প্রশয়াগ করা শব ফিআ লবশয় বেম্মলতর ঘাটলত 
রশয়শে। 'লঙ্গ-লিলিক লিংা' এিআ পলরিাাটিশক লবলিন্নিাশব বযাখযা করা ফযশত পাশর এবিং ফিআকারশণ যারা 
এটি মাযান করার জনয কাজ করশেন তাশদর মশযয লবভ্রালন্তর ৃলষ্ট শত পাশর । বশথশক গুরুত্বপূণে , 
GBV িনুযাবন করার জনয এবিং এগুলশক কমেূেীশত প্রশয়াগ করার জনয একটি লবিাজনমূক লবলযর ঘাটলত 
গুরুতরিাশব রশয়শে।এর াশথ াশথ, ফপ্রাগ্রালমিং-এ ককশলার প্রশয়াজনীয় মশনাশযাগ পায় না, ফবললরিাগ ফক্ষশেিআ 
তা পুরু এবিং মলার ালবেক ফেলণলবিাশগর িন্তিূে ক্ত শয় থাশক । ককশলারশক লবশলিাশব দবুে লাশব গণয 
করা  তাশদর ঝুুঁ লকশক GBV-এর ফক্ষশে প্রলমন করার োলবকাঠি কারণ তাশদর লনলদেষ্ট োলদা এবিং 
দবুেতাগুল িনুাশর ফপ্রাগ্রালমিং-এর প্রতুযির ফদয়া প্রশয়াজন।  
 
কতলর পলরগণশকর উশেলয  লঙ্গ লিলিক লিংা, এটির কারণ এবিং প্রিাব ম্বশন্ধ প্রশয়াগকারীশদর াম্প্রলতক 
উপাি/তথয প্রদান করা এবিং এিআ জ্ঞান বযবার কশর নকলা, পলরকল্পনা করার প্রশবল লবন্দগুুল লেলিত করা 
এবিং িশক্ষপ লনবো করা। নলথর উপশযালগতা একটি জটি ামালজক মযার িংশেশণর মশযয লনলত িঅশে 
এবিং লঙ্গ লিলিক লিংা এবিং িনযানয ামালজক মযাগুলর ফক্ষশে এটির প্রিাব ফবাঝার জনয "ফগা টু 
ডকুশমন্ট" িঅশে। মযাটির জটিতা ফবাঝার জনয যথাযথ িশক্ষশপর নকলা কতলর করার ফক্ষশে এিআ ুক্ষ্ম 
ফবাঝাপ়িাটি  মূ লবয়।  
 
পলরগণক ফক বযবার করশৈ পাশরে? 
ফকৌল, মূ প্রশবল লবন্দ ুগঠন করার ফক্ষশে এবিং তাশদর িশক্ষশপর ফক্ষেগুলর মশযয লঙ্গ লিলিক লিংা 
ম্বন্ধীয় মযা মাযান করার কাযেকাশপর ফক্ষশে ললক্ষক, NGO, CSO, এবিং CBO-এর প্রলতলনলযগণ 
পলরগণক বযবার করশত পাশরন । পলরগণকটি পাুঁেটি িাশগ লবিক্ত: লবিাগ  I প্রঙ্গটিশক ফট করার মাযযশম 
একটি মযাটির িূলমকা প্রদান কশর; লবিাগ II িারত ম্বন্ধীয় ুলনলদেষ্ট তথয প্রদান কশর যা মযাটির 
প্রিাবলালতা এবিং জটিতা উশেখ কশর । লবিাগ III লঙ্গ লিলিক লিংার জনয দায়ী ঘটনা, এবিং এটির 
কারণ এবিং োেগুল মূযায়ন কশর িপরলদশক লবিাগ IV ুপালরল/ম্ভাবয প্রশবল লবন্দ ুপ্রদান কশর 
ফযগুলশক প্রশয়াগকারীরা লঙ্গ লিলিক লিংা মাযান করশত িশক্ষশপর পলরকল্পনা এবিং লনবো করার জনয 
কাযেকরিাশব বযবার করশত পাশরন । ফল লবিাগ লাশব লবিাগ V লঙ্গ লিলিক লিংা ফথশক ফবুঁশে যায়া 
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বযলক্তশদর োলদা পূরণ করার কমেূেীর জনয 'লক করশত শব' এবিং 'ফকাথায় ফযশত শব' ফিআ লবশয় কতলর 
এবিং জ তথয প্রদান কশর। 
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লবিাগ I 
লঙ্গ লিলিক লিংা: প্রঙ্গ ফট করা 
লঙ্গলিলিক লিংা (GBV)  পৃলথবীশত বশেশয় লবদযমান মানবালযকার ঙ্ঘনগুলর মশযয িনযতম একটি । 
এর ফকাশনা ামালজক, িথেননলতক িথবা জাতীয় ীমাবিতা ফনিআ । এর শঙ্গ ফবুঁশে থাকা, ফাশকশদর স্বাস্থয, 
মযোদা, লনরাপিা, স্বায়িলানশক দবুে কশর ফদয় এবিং তবু লনিব্ধতার িংসৃ্কলতশত িঅচ্ছালদত শয় থাশক । এর 
বহুমুখীতার প্রিাব - লারীলরক এবিং তার াশথ াশথ মানলক । যলদ পুরু এবিং মলা উিশয়িআ লিংার 
মু্মখীন শত পাশরন, তশব কশঠার লঙ্গ কবময এবিং িমান ললক্ত ম্পকে গুলর জনয ফবললরিাগ ফক্ষশে 
মলা এবিং লকশলারীরািআ এর মু্মখীন ন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
জীবেচশের মািযশম লঙ্গ লিলিক লিংা 
পযযা উপলিৈ লিংার িরে 
জশের প্রাক্কাশ লঙ্গ পক্ষপাতদষু্ট লঙ্গ-েয়ন (েীন, িারত, ফকালরয়া প্রজাতন্ত্র); গিে াবস্থায় প্রার কশর 

(মলাশদর উপর মানলক এবিং লারীলরক প্রিাব; জশন্র উপর প্রিাব); লনগ্রশর 
কারশণ গিে াবস্থা (উদারণস্বরূপ, যুশি গণযেণ) 

কললব ললশুকনযা; মানলক এবিং লারীলরক লনযোতন; খাদয এবিং লেলকৎা িংিান্ত পলরেযোর 
বযাপাশর ললশুকনযাশদর ফক্ষশে কবমযমূক প্রশবলালযকার 

বালকাবিা ললশু/বাযলববা; ফযৌনাঙ্গ লবকৃলত; পলরবাশরর দযশদর দ্বারা এবিং িপলরলেত 
বযলক্তশদর দ্বারা ফযৌন লনযোতন; খাদয, ললক্ষা এবিং লেলকৎা িংিান্ত পলরেযোর বযাপাশর 
কবমযমূক প্রশবলালযকার; ললশু পলততাবৃলি 

ককশলার ফডটিিং এবিং ফকাটে ললপ োকাীন লিংা (উদারণস্বরূপ, িারত এবিং বািংাশদশল 
িযালড ফোুঁ়িার ঘটনা, মালকে নযুক্ত রাশে ফডট ফরপ (যেণ)-এর ঘটনা); 
িথেননলতকিাশব বাযয কশর বা করা (িঅলিকার সু্কশ প়িা ফমশয়রা সু্কশর মািআশন 
ফদয়ার জনয "ুগার ডযালড"ফদর াশথ বা করশত বাযয য়); ফযৌন লনযোতন; 

লঙ্গ লিলিক লিংা লক? 
মানলবক ফটিিংশ লঙ্গ-লিলিক লিংা (GBV) িশক্ষশপর  জনয 
IASC-এর পথলনশদে ললকা GBVফক লনম্নললখতিাশব বণেনা কশরশে: 
 
‚ফযশকান ক্ষলতকর কাশজর জনয একটি েে পলরিাা যা একজন 
বযলক্তর বযলক্তগত িআচ্ছার লবরুশি িংগঠিত, এবিং যার লিলি  
পুরু এবিং মলাশদর মশযয ামালজকিাশব িঅশরালপত (লঙ্গ) 
কবময"। 
 
যলদ পুরু এবিং মলা উিয়িআ GBV-এর মু্মখীন শত পাশরন 
(লবশল কশর ফযৌন লিংা), তবু পুর এবিং লকশলারশদর তুনায় 
মলা এবিং লকশলারীশদর উপর GBV-এর প্রিাব িশনক ফবলল । লঙ্গ 
লিলিক লিংা পলরিাাটি এিআ যরশনর কাযেকাশপর লঙ্গ ম্বন্ধীয় 
লদকটিশক তুশ যশর; িনযিাশব বশত ফগশ, মলাশদর মশযযর 
ম্পকে  মাশজ িযিন িবস্থায় িঅশে এবিং লিংার মু্মখীন য়া 
বৃলি কশরশে। 
 

এমনলক নারী ফেলণর মশযয, 
লকশলারীরা একটি লবশলিাশব 
িুরলক্ষত ফগাষ্ঠী গশ়ি ফতাশ যারা 
বহু ামালজক-ািংসৃ্কলতক বযাপাশরর 
কাশে ঋণগ্রি থাশক।  

লবশের বহু প্রাশন্ত ককশলার 
ফপ্রাগ্রামগুল ফথশক পায়া 
পরীক্ষামূক প্রমাণ লকশলারীশদর 
স্বাস্থয এবিং কযাণ ম্বন্ধীয় িিংখয 
হুমলকগুলর তযতা প্রমাণ কশর যা 
দীঘেস্থায়ী এবিং উদীয়মান উিয় 
প্রকার ামালজক ললক্তর াশথ 
ম্পকে যুক্ত কশর। 
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যেণ; ফযৌন লনগ্র; বপূবেক পলততাবৃলি, নারী পাোর 
যবু এবিং মিয ব ঘলনষ্ঠ পুরু িিংলীদারশদর দ্বারা মলাশদর লনগৃীত য়া; কববালক যেণ; ফযৌতুক 

ম্বন্ধীয় লনযোতন এবিং এজ মাডে ার (বয় তযা); িিংলীদার তযা; মানলক 
লনযোতন; কমেশক্ষশে ফযৌন লনযোতন; ফযৌন লনগ্র; যেণ; লারীলরক বা মানলকিাশব 
িক্ষম মলাশদর লনযোতন করা 

ফপ্রৌঢ় লবযবা মলাশদর উপর লনযোতন; ফপৌঢ়াশদর উপর লনযোতন (মালকে ন যুক্তরাশে, 
একমাে ফদল ফযখাশন এখন তথয উপব্ধ, ফপৌঢ়াশদর উপর য়া লনযোতন 
িামঞ্জযপূণেিাশব ক্ষলতগ্রি মলাশদর ক্ষলতগ্রি কশর)। 

ূে: লর এ. ফিআজ, জযাকলন লপটানগািআ এবিং িযালদ্রশয়ন জারশমিআন, নারীশদর প্রলত লনযোতন: দা লশডন ফথ বাশডে ন, য়ার্ল্ে  বযািংক লডকাান 
ফপপার নিং. 255, 1994 
 
েলমক বাজাশরর মশযয মলাশদর িন্তিূে ক্ত না করা বা বয়স্ক পুরুশদর াশথ ললশুকনযাশদর লববা ফদয়া/ 
ললশুকনযাশদর বাযলববাশর মশতা দীঘেলদন যশর শয় িঅা িিযাগুল লঙ্গ ললক্তর িমানতাশক ললক্তলাী 
কশর যা লঙ্গ লিলিক লিংার মূ । িআলতমশযয, ামালজক এবিং িথেননলতক িবস্থাগুলর উপর িআলতবােক 
পলরবতে ন যা ফমশয়শদর ললক্ষা িজে ন করার ার বৃলি কশরশে এবিং লবলযবৎ েলমক বাজারগুলশত িিংলগ্রণ 
করা বৃলি কশরশে তার মশযয লঙ্গ ক্ষমতা ম্বন্ধীয় লিয়তার উপর িিালবত ফনলতবােক প্রিাব িঅশে । এর 
মশযয িন্তিূে ক্ত  কমেশক্ষশে লনশয়াগকতে ার দ্বারা ফযৌন লনগ্রশর প্রবণতা বৃলি বা জনমশক্ষ ফযৌণ লনগ্রশর 
মশতা ঘটনা বৃলি পায়া1।  
িারশত, লবলিন্ন ামালজক, িথেননলতক এবিং স্বাস্থয িংিান্ত বযাপার লকশলার-লকশলারীশদর পূণে এবিং কাযেক্ষম 
জীবন িলতবালত করার ক্ষমতাশক ক্ষলতগ্রি কশর। িারশতর প্রদি ককশলার িংখযার (242 লমলয়ন) এটি  
লবশল উশদ্বগ - ফদশলর ফমাট জনিংখযার প্রায় 20% ।2 ফদশলর 47% লকশলারীর জন যথাথে জশনর ফথশক 
কম এবিং 56% লকশলারী রক্তল্পতায় িঅিান্ত এিআ তশথযর লিলিশত ফদশলর লকশলারীশদর প্রকৃত িবস্থা িনুমান 
করা ফযশত পাশর3। ফদশলর ফবললরিাগ িিংশলিআ ফমশয়শদর ফবাঝা লাশব গণয করার প্রবণতা িঅশে এবিং িতযন্ত 
স্বল্প বয় ফথশকিআ তাশদর লবশয় ফদয়ার ফেষ্টা করা য় । মাশজ মলাশদর িূলমকা ম্বন্ধীয় যারণা, ফমশয়শদর 
ফয মূযশবায প্রদান করা য়, পলরকাঠাশমাগত এবিং িথেননলতক লবয় এিআক বযাপারগুল লনলদেষ্টিাশব 
লকশলারীশদর দবুে করার ফক্ষশে িবদান রাশখ।  
ীলমত লনয়ন্ত্রণ যা লকশলার-লকশলারীরা তাশদর লনশজশদর জীবশনর উপর িিযা কশর তাশদর াবাকশত্বর 
লদশক িগ্রর য়ার ফক্ষশে ফটির দীঘেকাীন প্রিাব থাশক ।ককশলার ফথশক াবাকশত্বর রূপান্তরশক িগ্রর 
করশত, লনরাপদ লিলি ৃলষ্ট করাশক তুশ যরা এবিং এমন একটি ুলবযাপূণে পলরশবল ৃলষ্ট করা প্রশয়াজন 
ফযখাশন লকশলার-লকশলারীরা তাশদর জীবনশক প্রিালবত করা মযাগুলর ফক্ষশে লিান্তগ্রণ করার কাশজ 
িিংলগ্রণ করশত পাশর । এটা লবরাট পলরশর লবো করা য় ফয, ঠিক জ্ঞাশনর াাশযয লকশলার-
লকশলারীশদর ক্ষময়তায়ন করা শ তারা িআলতবােক িিযা গ্রণ করশত পাশর, প্রলতশরাযাত্মক, িঅশরাগযক্ষম, 
রক্ষনাত্মক পলরশবাগুল বযবার করশত পাশর; এবিং স্থানীয় লান বযবস্থায় িিংলগ্রন  তাশদর দক্ষতার 
লবকাল ঘটাশত পাশর ।4 একিআাশথ, মুদাশয়র ফিআক দ্বাররক্ষীশদর াশথ যুক্ত থাকা গুরুত্বপূণে যারা 
বযলক্তগত, পালরবালরক এবিং মুদাশয়র িশর লবলিন্ন লিান্ত গ্রশণর ফক্ষশে লকশলার-লকশলারীশদর িিংলগ্রণ 
করাশক তুশ যরশত পাশর। ফবলল মাোয় লকশলার-লকশলারীশদর িিংলগ্রশণর ফক্ষশে ফকৌল লবকললত এবিং প্রশয়াগ 
করার জনয, গিীর, ুক্ষ্ম ফবাঝাপ়িার এবিং ককশলার ক্ষমতায়নশক প্রিালবত করশত এমন লবয় এবিং প্রঙ্গ 
ম্বশন্ধ িঅর ফবলল প্রমাশণর প্রশয়াজন িঅশে । ককশলাশরর প্রবণতাগুল মাযান করার জনয লবশল কশর লিংা 
                                                            
1 লকশলারীশদর প্রলত ফযৌন এবিং লঙ্গ-লিলিক লিংা (SGBV) মাযান করার জনয, াবাকশত্বর লদশক স্বাস্থযকর, লনরাপদ এবিং 
কাযেক্ষমিাশব িগ্রর য়াশক তুশ যরা, লিে নিং 38, পপুশলন কাউলন্প, ফম 2011 
2ফেট িব লদ য়ার্ল্ে ’ লেশেন 2011, িযাডশাশন্প – িযান এজ িব িপাররেুযলনটি, UNICEF 
3 িঅিআলবড 
4িঅন্ডারোলন্ডিং িযাশডাশশন্ট এম্পায়ারশমন্ট: এ ফকায়ালশটটিি এেশলাশরলন; 2014, লনউ লদলে, পপুশলন কাউলন্প  UNICEF; 
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লিলিক লিংাশক ককশলার ক্ষমতায়শনর পলরকাঠাশমার মশযয িনুযাবন করা প্রশয়াজন (পশর িঅশােনা করা 
শয়শে)।  
লবিাগ II 
ককশলার এবিং GBV-এর বযাপাশর ৈেয লক প্রকাল কশর? 
িারশত িঅনুমালনক 240 লমলয়ন লকশলার-লকশলারী (10-19 বের বয়ী) িঅশে যা ফমাট জনিংখযার প্রায় 
এক েতুথোিংল। ককশলাশরর মশযয উন্নলত এবিং মঙ্গশর জনয মূ ূেকটি িআলঙ্গত কশর ফয এমন লকেু গুরুতর 
প্রলতস্পযো িঅশে যা মাযান করা প্রশয়াজন।  
 
এিআ ূেকগুলর মশযয লকেু লকেু ূেশক লঙ্গ কবমযগুল িদময য় । ললশুশদর লঙ্গ ম্বন্ধীয় িনুপাশতর ফক্ষশে 
(0-6 বয় ফগাষ্ঠী) জনগণনার পলরিংখযান িলবরাম হ্রা প্রদলেন কশরশে, 2001 াশ 1000 জন ফেশর 
লাশব ফমশয়র িংখযা লে 927 জন 2011 াশ তা হ্রা ফপশয় শয়শে 1000 ফেশর লনলরশখ 914 জন । 
তার াশথ াশথ, এক মা বয়শর পশর িলতলরক্ত মলা মৃতুয স্পষ্ট শয় উশঠশে ।ফবললরিাগ ফদল ফযখাশন 
শদযাজাত এবিং ললশু মৃতুয শুযুমাে জীবলবদযা দ্বারা পলরোলত ফখাশন প্রথম মাশর পশর প্রথম বেশরর মশযয 
মলা মৃতুযর ার পুরু মৃতুযর াশরর ফথশক কম থাকা জালর ফরশখশে।িারশত, দযজাত ললশুশদর ফক্ষশে (1-
11 মা বয়শর ললশুশদর মৃতুযর িংখযা প্রলত 1000 জন দযজাত ললশুর ফক্ষশে) ফমশয়শদর মৃতুযর ার 21 
জন, ফযখাশন ফেশশদর মৃতুযর ার 15 জন । এর াশথ াশথ, যলদ শবোচ্চ ম্পদ ফকায়ান্টািআশ থাকা 
মাশয়শদর শদযাজাত ললশুশদর ফক্ষশে ফেশ-ফমশয়র পাথেকয কম, তবু ফমশয়শদর িুলবযা ক ম্পদ 
ফকায়ান্টািআশ স্পষ্ট। ললশু মৃতুযর াশরর ফক্ষশে (1 বের বয় শত ো প্রলত 1000 জন ললশুর মশযয 1-4 
বের বয়ী ললশুর মৃতুযর িংখযা) একিআরকম লঙ্গ কবময ফদখা যায় । িারশত ামলগ্রকিাশব, ললশুকনযা 
মৃতুযর ার প্রলত 1000 জশন 23 জন যা লকনা ললশুপুশের মৃতুযর ার প্রলত 1000 জশন 14 জন তার 
তুনায় 61% ফবলল5।  
 
এর াশথ াশথ, 18 বেশরর কম বয়ী ফমশয়শদর লববাশর লতকরা ার িতযন্ত ফবলল । ামলগ্রকিাশব, 
47.4% িথবা প্রলত দজুশনর মশযয একজন ফমশয় বাযলববাশর ললকার । ঠিক িংখযায় বশত ফগশ, িারশত 
20-24 বের বয়ী ফমশয়শদর ফমাট িংখযার মশযয (ফনা 2011), 23 লমলয়শনর ফবলল ফমশয় 
বাযলববাশর ললকার । ফমশয়শদর বাযলববাশর পলরণাম বহুরকম যার মশযয িন্তিূে ক্ত  লীঘ্র গিে বতী শয় 
প়িা, একালযক প্রজশন্র মশযয িপুলষ্ট েল়িশয় প়িা, ললক্ষাগত এবিং িথেননলতক ক্ষমতায়শনর ফক্ষশে ীলমত 
ুশযাগ মানলক কযাশণর ফক্ষশে একটি প্রিাব ফেশ । এর াশথ াশথ, 18 বের বয়শর পশর লববা য়া 
ফমশয়শদর তুনায় 18 বের বয়শর িঅশগ লববা য়া ফমশয়শদর পালরবালরক লিংার মু্মখীন য়ার ম্ভবনা 
ফবলল6 এটি ুপালরল করার জনয যশথ ষ্ট প্রমাণ রশয়শে । বাযলববাশর দবুে প্রিাশবর কারশণ, লবস্মশয়র ফকান 
িবকাল ফনিআ ফয বাযলববািআ  িারশতর উচ্চ মাতৃ মৃতুযর িনুপাত (MMR) 100,000 জন্দােীর মশযয 
200 জশনর মৃতুযর প্রযান কারণ 7 (লবশের বোলযকগুলর মশযয একটি) । এমনলক ফমশয়রা ফবুঁশে ফগশ, 
ফবললরিাগ ফক্ষশেিআ িপুলষ্টর ললকার য় । 15 এবিং 19 বের বয়ী ফমশয়শদর মশযয িশযেক িংখযক ফমশয়িআ 
িপুলষ্টর ললকার 8। মূ্পণে টিকাকরশণর তশথয লঙ্গ কবময স্পষ্ট ফদখা যায় ফযখাশন ফেশশদর তুনায় কম 
িংখযক ফমশয়শদর মূ্পণে টিকাকরণ করা য় । িঅশ, NFHS 1 এবিং NFHS 3-এর মশযয মূ্পণে 

                                                            
5িারশত লঙ্গ মতা এবিং মলাশদর ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006 
6 িঅলে মযাশরজ: এ ামেেু ট্র্যালডলন, UNICEF, 2005  
7 মাতৃ মতুৃযর প্রবণতা: 1990 ফথশক 2010; WHO, UNICEF, UNFPA এবিং দা য়যার্ল্ে  বযািংক এলেশমট, ফম 2012  
8 NFHS 3 (2005-2006) 
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টিকাকরশণর লিলিশত NFHS তশথযর ফয তুনা করা য় তা ুপালরল কশর লশঙ্গর কবাদলৃয শুযুমাে বজায় 
থাকশব না বরিং ফয মশয়র াশথ াশথ তা িঅর বা়িশত থাকশব9।  
 
ললক্ষা ফক্ষশে ফমশয়শদর মাযযলমক সু্কশ িলতে  করায় লঙ্গ কবমযতা ফদখা যায় - ফমশয়শদর মান িশরর ফক্ষে 
এবিং পরবতী ক্ষমতায়ন প্রদান করার ফক্ষশে গুরুত্বপূণে ফক্ষেগুলর একটি । 2005-06 ললক্ষাবশে, 6-17 বের 
বয়ী ললশুর মশযয 71% ললশু সু্কশ পশ়ি - লরাঞ্চশ 77% এবিং গ্রামাঞ্চশর 69% 10। তশব, 6-17 বের 
বয়ী ফমশয়শদর মশযয শুযুমাে 66% সু্কশ পশ়ি, িপরলদশক তুনামূকিাশব ফদখশ ঐ বয়শর ফেশশদর মশযয 
75% ফেশ সু্কশ পশ়ি । 2005-06 ললক্ষাবশে সু্কশর প়িা 6-17 বের বয়ী ললশুশদর মশযয লঙ্গ িনুপাত 
লে প্রলত 1000 জন ফেশর লাশব 889 জন ফমশয় । বস্তুত, সু্কশ প়িা ফমশয়শদর িনুপাত 6-10 বের 
বয়ী ফমশয়শদর ফক্ষশে কশম শয়শে প্রলত 1000 জন ফেশর লনলরশখ 957 জন ফমশয়, 11-14 বের বয়ী 
ফমশয়শদর ফক্ষশে তা কশম শয়শে 884 জন এবিং 15-17 বের বয়ী ফমশয়শদর ফক্ষশে কশম শয়শে ফকবমাে 
717 জন। যলদ সু্কশর প়িার ফক্ষশে 15-17 বের বয়ী ফেশ এবিং ফমশয় উিশয়র িংখযািআ িতযন্ত কম, 
তবু এিআ বয়শ ফেশশদর ফথশক ফবলল িংখযায় ফমশয়রা মাঝপশথ প়িাশলানা ফেশ়ি ফদয় 11। বয়শর লনলরশখ 
সু্কশ প়িার তথয পরীক্ষা কশর ফদখা ফগশে ফয সু্কশর প়িার ফক্ষশে লঙ্গ কবশমযর বযাপারটি লবশল কশর 
গ্রামাঞ্চশ ফদখা যায় ।লরাঞ্চগুলশত, প্রলতটি বয় ফগাষ্ঠীশত প্রায় মান িনুপাশত ফেশ এবিং ফমশয় সু্কশ 
পশ়ি; তশব গ্রামাঞ্চশ প্রলতটি বয় ফগাষ্ঠীশতিআ লঙ্গ িমতা স্পষ্টিাশব ফদখা যায় এবিং বয় বা়িার াশথ 
াশথ তা িঅর ফবশ়ি যায় । ক্ষণীয় লবয় , এমনলক লরাঞ্চগুলশত, 15-17 বের বয়ী ললশুশদর 
ফমাট িংখযার ফকবমাে িশযেক িংখযক ললশু সু্কশ পশ়ি - যার মশযয ফমশয়শদর িংখযা ফেশশদর ফথশক 
কম12। 
 
এিআ ফদশল মলাশদর লবলা িিংশলর োশেরার স্বাযীনতা বযাপকিাশব খবে করা শয়শে। তশব, লকশলারীশদর জনয 
লবলযলনশযগুল কঠিনিাশব প্রশয়াগ করা য়। এটিশত ফমশয়শদর জনয গুরুত্বপূণে প্রিাব িঅশে কারণ বলযেত োশেরা 
মলাশদর ক্ষমতায়শনর জনয একটি মূ ূেক। ামলগ্রকিাশব, 15-49 বের বয়ী মলাশদর মশযয মাে এক-
তৃতীয়ািংশলর একা বাজার, স্বাস্থযশকন্দ্র এবিং মুদাশয়র বািআশর যায়ার িনুমলত িঅশে । যুব জনিংখযার ফক্ষশে 
লতকরা ার িঅর লতযেক শয় উশঠশে ফযখাশন 20-29 বের বয়ী ফমশয়শদর মশযয 28% ফমশয়র ঐ লতনটি 
জায়গায় একা যায়ার িনুশমাদন িঅশে তার তুনায় 15-19 বের বয়ী ফমশয়শদর ফক্ষশে ঐ লতনটি জায়গায় 
যায়ার ফক্ষশে িনুশমাদন িঅশে মাে 12.8% ফমশয়র। বয়শর পালাপালল, কববালক িবস্থা িনয একটি গুরুত্বপূণে 
বযাপার। তরুণী এবিং িলববালত ফমশয়শদর োশেরা করার ফক্ষশে স্বাযীনতা কম। তশব, 40 বেশরর কাোকালে 
বয়ী মলাশদর িশযেক িিংশলর এিআ লতনটি জায়গায় একা যায়ার িনুশমাদন িঅশে 13। ক্ষণীয় বযাপার , 
ফেশশদর তুনায় ফযশকান বয়শর ফমশয়শদর গৃস্থালর কাশজ যুক্ত থাকার ম্ভবনা ফবলল, িপরলদশক কশমে লনযুক্ত 
য়া বা িশনযর শয় কাজ করার ফক্ষশে ফমশয়শদর তুনায় ফেশশদর ম্ভবনা ফবলল14। 
                                                            
9িারশত লঙ্গ মতা এবিং মলাশদর ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006 
10নযালানা েযালমল ফথ াশিে  (NFHS-3), 2005-06: িআলন্ডয়া: িংস্করণI, িআন্টারনযালানা িআন্পটিটিউট ের 
পপুশলন াশয়শন্প (IIPS) এবিং মযাশিা িআন্টারনযালানা, মমু্বািআ, 2007 
11 িারশত লঙ্গ মতা এবিং মলাশদর ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006 
12 িঅিআলবড 
13 িারশত লঙ্গ মতা এবিং মলাশদর ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006 
14 এ ফপ্রাোিআ িে িআয়ুথ িআলন্ডয়া, NFHS 3, 2005-2006 
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একটি লবলা এবিং বযাপক গশবণা পালরবালরক লিংার াত ফথশক রক্ষা পায়ার ম্ভবনা থাকা বযলক্তশদর উপর 
এর ললক্তলাী িআলতবােক প্রিাব প়িার ম্ভবনা তুশ যশর যারা প্রলতকূ জনতত্ত্ব, প্রজনন, লারীলরক এবিং মানলক 
স্বাস্থয োেশর মু্মখীন শয়শেন ।তশব, লিংা ফথশক মুলক্ত পায়া শুযুমাে স্বাস্থয ম্বন্ধীয় ক্ষয নয়, এটি 
মলাশদর স্বাস্থয এবিং পুলষ্ট ম্বন্ধীয় িবস্থার জনয িতযন্ত গুরুত্বপূণে। বশথশক ফবলল গুরুত্বপূণে , এটি জীবন 
এবিং মযোদার িলযকার ঙ্ঘন কশর যা একজন বযলক্তর িলিশত্বর মূ লবয়।ামলগ্রকিাশব, যুবতী মলাশদর মশযয 
28 লতািংল মলা লারীলরক এবিং ফযৌন লনগ্রশর ললকার ন বশ জানা যায় ।লরাঞ্চশর তুনায় গ্রামাঞ্চশ 
লারীলরক এবিং ফযৌন লনগ্র ফবলল পলরমাণ ঘশট । প্রশতযক যরশনর লিংার প্রশকাপ লকশলার-লকশলারীশদর তুনায় 
বয়স্কশদর উপর এবিং িলববালতশদর তুনায় লববালতশদর উপর ফবলল।ফযশতু ফবললরিাগ লিংা স্বামীরা তাশদর 
স্ত্রীশদর উপর িংগঠিত কশর থাশকন তািআ এটি িবাক করার মশতা লবয় নয় 15। ামলগ্রকিাশব, লববালত 
মলাশদর মশযয 37 লতািংল মলা তাশদর স্বামীর দ্বারা লারীলরক, ফযৌন িথবা মানলক লিংার ললকার ন।16 
এর াশথ াশথ, লকশলারীশদর স্বাস্থয ম্বন্ধীয় প্রলতস্পযোর িন্তিূে ক্ত  প্রজনন নাীশত য়া িংিমণ এবিং ফযৌন 
িংস্পশলের কারশণ য়া িংিমণ যার মশযয HIV িন্তিূে ক্ত । 15-19 বের বয়ী লকশলার-লকশলারীশদর মশযয 
শুযুমাে 18.6 লতািংল মলা এবিং 34.5 লতািংল পুরুশর HIV/AIDS ম্বশন্ধ পযোপ্ত জ্ঞান িঅশে 17 তািআ HIV 
ফথশক লনশজর রক্ষা করার ফক্ষশে তাশদর ক্ষমতা গুরুতরিাশব প্রশের মুশখ পশ়ি। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ূে: িািআম িআন িআলন্ডয়া, নযালানা িািআম ফরকডে  বুযশরা, স্বরাে মন্ত্রণায়, লনউ লদলে, 2013 
 
লকশলার-লকশলারীশদর উপর বয় লিলিক তথয িারশত কম িঅশে । িারশত 10-19 বের বয়ী লকশলার-
লকশলারীশদর প্রশয়াজশনর উপর পপুশলন কাউলন্পশর দ্বারা ম্পন্ন করা প্রমাশণর একটি ম্প্রলত পযোশােনা খুব 
স্বল্প পলরমাশণ প্রকাললত শয়শে িথবা ললক্ষাশক্ষে ো়িা 10-14 বের বয়ী লকশলার-লকশলারীশদর িনযানয 
প্রমাণ প্রকাললতিআ য়লন ।ফবললরিাগ উপব্ধ প্রমাণগুল যুব ম্প্রদায়শক 15-24 বের বয়ীশদর ফেলণর মশযয 
ফেশ, তার াশথ াশথ িল্প লকেু বয়-লিলিক তথয উপব্ধ 18। তশব, 10-19 বের বয়শর লকশলার-

                                                            
15  আইবিড 
16  আইবিড 
17  আইবিড 
18

. আন্ডারস্টাবন্ডিংঅ্যাডডাডেডেন্টএম্পাওয়ারডেন্ট: এড ায়াবেডেটিভএক্সডলাডরশন; 2014, বনউবিবি, পপুডেশন াউবিেও UNICEF; 

মলাশদর লবরুশে িপরাি 
 

-2012 াশর তুনায় 2013 াশ মলাশদর লবরুশি িংগঠিত য়া িপরাশযর (িারতীয় দন্ডলবলয 
এবিং লবশল এবিং স্থানীয় িঅিআন) িলিশযাগ 26.7% ফবলল দালখ শয়শে 
- ফদশলর ফমাট মলা জনিংখযার 7.3% মলা িন্ধপ্রশদশল ববা কশরন এবিং 2013 াশ বেিারতীয় 
িশর মলাশদর লবরুশি িংগঠিত য়া ফমাট িপরাশযর 10.6% ফখাশন িংগঠিত শয়শে বশ জানা যায়, 
িপরলদশক ফদশলর ফমাট মলা জিংিংখযার 16.7% মলা উির প্রশদশল ববা কশরন এবিং ারা ফদশল 
মলাশদর লবরুশি িংগঠিত য়া িপরাশযর 10.5% ফখাশন িংগঠিত শয়শে। 
- 2013 াশ মলাশদর উপর িংগঠিত য়া িপরাশযর ার লে 52.2 লতািংল । 2013 াশ জাতীয় 
িশর মলাশদর লবরুশি িংগঠিত য়া িপরাশযর ার 52.2 লতািংশলর তুনায় লদেীশত মলাশদর উপর 
িপরায িংগঠিত য়ার ার লে বশথশক ফবলল যার ার লে 146.8 লতািংল। 
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লকশলারীশদর বযাপাশর খুব স্বল্প তথয উপব্ধ িঅশে যা লরীরবৃিীয় এবিং মানলক পলরবতে শনর দ্বারা লেলিত 
একটি গুরুত্বপূণে বয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

লবিাগ III 
GBV-এর কারণ এবিং প্রিাবগুল লক লক? 
লঙ্গ লিলিক লিংা (GBV) শুযুমাে মানবালযকার ঙ্ঘনিআ নয় তার াশথ াশথ এটি উন্নয়শনর মূ 
ক্ষযগুলশক দবুে কশর ফতাশ । প্রমাণ ুপালরল কশর ফয GBV জনতত্ত্ব, প্রজনন, মলাশদর লারীলরক এবিং 
মানলক স্বাশস্থযর োেশকর উপর লবরূপ প্রিাব ফেশ যা একটি ফদশলর উন্নলত এবিং লবকাশলর ফক্ষশে একটি 
প্রতযক্ষ বাযা19 
 
 

 

                                                            
19UNFPA স্ট্র্যাশটলজ িযান্ড ফিময়াকে  ের িযাকলন টু িযাশে ফজন্ডার-ফবড িাশয়াশন্প 2008-2011 

মূ ফয লবগুল মশে রাখা দরকার! 

 যলদ বা য় ফয িারশত ফমাট জনিংখযার প্রায় এক েতুথোিংল লকশলার-লকশলারী য়ার 
"জনতালত্ত্বক লবিাজন" িঅশে, তবু িারশত গুরুতর লঙ্গ কবময িঅশে এবিং তার মাযান 
য়া প্রশয়াজন। 

 ললশুকনযা এবিং লকশলারীরা জীবশনর প্রলতটি যাশপ লবশল কশর িুলবযার মু্মখীন য় - কমশত 
থাকা লশঙ্গর িনুপাত, িপুলষ্ট, সু্কশ প়িাশলানা করা বজায় রাখার লনম্ন ার, োশেরায় 
লবলযলনশয; কমেিংস্থাশনর কম ুশযাগ এবিং লারীলরক এবিং ফযৌন লনগ্রশর প্রবণতা 

 2013 াশ জাতীয় িশর মলাশদর লবরুশি িংগঠিত য়া িপরাশযর ার 26.7% বৃলি 
ফপশয়লে যার মশযয লদেীশত বশথশক ফবলল িপরায ঘশটলে বশ জানা যায় । লতািংশলর 
তুনায় লদেীশত মলাশদর উপর িপরায িংগঠিত য়ার ার লে বশথশক ফবলল যার ার 
লে 146.8 লতািংল। 

লঙ্গ লিলিক লিংা বা মলাশদর লবরুশে লিংা - এটা ফকােটি?  
 
GBV মলা বা পুরু, ফমশয় এবিং ফেশ উিশয়র ফক্ষশেিআ প্রশযাজয শত পাশর । 
তশব, মলা এবিং ফমশয়শদর উপর িংগঠিত য়া লিংা মাযান করার ফক্ষশেিআ 
ফবললরিাগ নজর রশয়শে, কারণ তাশদর লিংিাগিআ এটির ললকার । এটা বা 
যায় না ফয লকশলারশদর ফক্ষশে ফযৌন লনগ্র য় না এবিং লকশলারশদর ফক্ষশে ফযৌন 
ফনস্থা ঘশট না বা এটি লনশয় ফতমন ফকান উশদ্বগ ফনিআ। মলা এবিং লকশলারীরা 
উচ্চমাোয় ঝুুঁ লকর ম্মুখীন শুযু তািআ নয় তারা GBV-এর প্রযান ক্ষয এবিং 
তার াশথ াশথ পুরশদর তুনায় িশনক ফবলল পলরণাম ফিাগ কশরন । লঙ্গ 
কবশমযর েস্বরূপ এবিং তাশদর লনম্ন িঅথে-ামালজক িবস্থার কারশণ মলাশদর 
কাশে লনগ্রশর মশতা িবস্থা ফথশক ফবলরশয় িঅা বা এল়িশয় যায়া এবিং নযায় 
লবোর োয়ার ফক্ষশে িশনক কম লবকল্প এবিং উপায় থাশক । তারা SRH 
োে ফিাগ কশরন, যার মশযয িন্তিূে ক্ত  বপূবেক এবিং িআচ্ছালবরুি 
গিে যারণ, িুরলক্ষত গিে পাত এবিং এর েস্বরূপ মতুৃয, িঅঘাতমূক লেেুা 
এবিং ফযৌনতার কারশণ েল়িশয় প়িা িংিমণ এবিং HIV-ফত িঅিান্ত ন। 

িমবযেমানিাশব, গশবক এবিং 
উন্নয়নকারীরা একটি 
"পলরশবলগত কাঠাশমা"  বযবার 
করশেন ফিআক বযলক্তগত, 
পলরলস্থলতগত এবিং ামালজক-
ািংসৃ্কলতক বযাপারগুল র িুলমকা 
ফবাঝার জনয যা লমলতিাশব 

লঙ্গ-লিলিক লিংার কারণ। 

িতএব, GBV-এর োেশর 
কারণ একটি লবয় নয় বরিং 
এটির কারণ  ামালজক 
পলরশবশলর লবলিন্ন িশর লবলিন্ন 
লবশয়র পারস্পলরক লিয়াকাপ। 
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ূে: ফালর এ ফিআজ, িাশয়াশন্প এশগনে শমন: িযান িআলন্টশগ্রশটড, িআশকালজকযা ফিময়াকে , ফজ পাবলশকলন, 1998 

 
পলরশবলগত কাঠাশমার মশযয, বশথশক ফবলল লিতশর িবলস্থত বৃিটি কজলবক এবিং বযলক্তগত িআলতা উপস্থালপত 
কশর যা বযলক্তটির ম্পশকে র ফক্ষশে তার িঅেরণশক প্রিালবত কশর । লদ্বতীয় বৃিটি বতে মান ফপ্রক্ষাপটটিশক 
উপস্থালপত কশর যার মশযয পলরবার িথবা িনয ফকান ঘলনষ্ঠ বযলক্ত বা পলরলেশতর াশথ ঘন ঘন লঙ্গ-
লিলিক লিংার ঘটনা ঘশট । তৃতীয় বৃিটি িঅনুষ্ঠালনক এবিং িনানুষ্ঠালনক উিয় যরশনর প্রালতষ্ঠালনক এবিং 
ামালজক কাঠাশমা উপস্থালপত কশর, যার মশযয ম্পকে গুল িংস্থালপত িঅশে-প্রলতশবলল, কমেশক্ষে, ফালযা 
ফনটয়াকে  এবিং বনু্ধবান্ধবশদর ফগাষ্ঠী । েতুথে বৃি, ফযটি বশথশক বািআশর িবলস্থত ফটি  িথেননলতক এবিং 
ামালজক পলরশবল, যার িন্তিূে ক্ত  ািংসৃ্কলতক লনয়মগুল। 
 
িযযয়শনর একটি লবিৃত পলরর 20 ুপালরল কশর ফয এিআ িশরর লবলিন্ন লবয়গুল লঙ্গ-লিলিক লিংা বৃলি 
করার জনয িবদান রাখার একমাে কারণ না শত পাশর । বযলক্তগত িশর এিআ লবয়গুলর িন্তিূে ক্ত  
িপরাযী ললশু লাশব লনযোলতত য়া িথবা বা়িীশত কববালক লিংা প্রতযক্ষ করা, লপতার িনুপলস্থলত বা 
লপতার দ্বারা প্রতযাখযাত য়া, এবিং ঘন ঘন মদযপাশনর মশতা ঘটনার মু্মখীন য়া । পলরবার এবিং 
ম্পশকে র িশর , লমে-ািংসৃ্কলতক িযযয়নগুল পলরবাশরর মশযয ম্পদ এবিং লিান্ত গ্রশণর ফক্ষশে পুরুশদর 
লনয়ন্ত্রণ এবিং কববালক লববাদশক লনগ্রশর ললক্তলাী কারণ লাশব উশেখ কশরশেন । মুদালয়ক িশর মলাশদর 
লবলচ্ছন্ন কশর ফদয়া এবিং ামালজক ায়তার খামলত, এমন পুরু বনু্ধশদর াশথ একশে ময় িলতবালত 
করা যারা পুরুশদর লিংাশক উশপক্ষা কশর এবিং কবয বশ মশন কশরন, লিংার ার বৃলির কারণ 
                                                            
20িঅর লবলদ লববরশণর জনয পপুশলন লরশপাটে /ফেঞ্জ, িংস্করণ XXVII, নিং. 4, লডশম্বর 1999 -এ উশেলখত িযযয়ন 
ফদখুন। 

-ফিআ লনয়মগুল যা পুরুশদর মলাশদর িঅেরণ লনয়ন্ত্রণ 
করার িলযকার প্রদান কশর  
-লববাদ ফমটাশনার পথ লাশব লিংাশক ফমশন ফনয়া  
-পুরুশত্বর যারণা কতৃে ত্ব, ম্মান এবিং িঅগ্রাশনর াশথ 
ম্পকে যুক্ত 
-িনমনীয় লঙ্গ িূলমকা 

 -দালরদ্রয, লনম্ন িঅথে-ামালজক িবস্থা, ফবকারত্ব , ললক্ষাশক কম 
গুরুত্ব ফদয়া 
-এমন ঙ্গীশদর াশথ ফমলা যারা লিংাশক ফমশন ফনয় 
-মলা এবিং পলরবাশরর াশথ লবলচ্ছন্নতা 
 

-কববালক লববাদ 
-পলরবাশর ম্পদ এবিং লিান্ত গ্রশণর ফক্ষশে পুরুশদর 
লনয়ন্ত্রণ 
 

-ললশুবস্থায় কববালক লিংার াক্ষী য়া 
- লপতার িনপুলস্থলত বা লপতৃত্ব িস্বীকার করা 
- ললশুবস্থায় লনগৃীত য়া 
- মদযপান 
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য়।ামালজক িশর ারা লবশের িযযয়শন ফদখা ফগশে ফয ফযখাশন লশঙ্গর িুলমকা িনমনীয়িাশব িংজ্ঞালয়ত 
এবিং ববৎ করা শয়শে এবিং ফযখাশন পুরুশত্বর যারনাটি বলষ্ঠতা, পুরুশর ম্মান এবিং কতৃে শত্বর াশথ 
িংযুক্ত শয়শে ফিআ ক ফক্ষেগুল মলাশদর লবরুশি িপরায খুব ফবলল ফদখা ফগশে । লনগ্রশর াশথ যুক্ত 
িনযানয ািংসৃ্কলতক লনয়মগুলর িন্তিূে ক্ত  মলা এবিং ললশুশদর লারীলরক লালির নলীতা, পারস্পলরক 
লববাদ ফমটাশনার জনয পুরু লাশব লিংাশক স্বীকার করা, এবিং পুরুশদর াশত মলাশদর "মালকানা" 
িঅশে এমন যারনা ফপাণ করা। 
 
লঙ্গ-লিলিক লিংা পলরশবলগত লবলয প্রমাণ কশর ফয ফকান একটি লবয় এককিাশব লিংার "কারণ" য় না 
বরিং একগুচ্ছ লবয় একশে একটি লবশল ফটিিং-এর মশযয একজন লনলদেষ্ট বযলক্তশক একজন মলার প্রলত 
লিংাত্মক কশর তুশত পাশর। ামালজক এবিং ািংসৃ্কলতক লনয়মগুল-ফযগুল মলাশদর উপর পুরুশদর জাত 
ফেষ্ঠত্ব জালর কশর - ফগুল বযলক্তগত-িরীয় লবয়গুলর াশথ একে শয় লঙ্গ-লিলিক লিংার ম্ভবনা 
লনযোরণ কশর। যতশবলল ঝুুঁ লকর লবয় থাশক, ততশবলল লিংার ম্ভাবনা থাশক। 
 
এখাশন কারণ এবিং িবদাে রাখা লবগুলর পােযকয  তুশ যরা গুরুত্বপূণে । উদারণস্বরূপ, লনম্ন িথেননলতক 
িবস্থা, মদযপান, নারশকাটিে-এর মশতা ক লবয়গুল লঙ্গ-লিলিক লিংা িংগঠিত য়ার ফক্ষশে িবদান 
রাখশত পাশর লকন্তু ফগুল কারণ নয় । উদারণস্বরূপ, লিংার কারণ লাশব প্রায়লিআ দালরদ্রযশক উশেখ করা 
য়। গশবণামূক প্রমাণএর লবপরীত লদকটিশক মথেন কশর: লঙ্গ-লিলিক লিংার ফকান িঅথে-ামালজক ীমা 
ফনিআ। ফয উপাদানগুল িআলতমশযযিআ লবদযমান থাকা লিংাশক তীিতর করশত পাশর বা বাল়িশয় তুশত পাশর এটি 
ফগুলর মশযয একটি শত পাশর। দলরদ্র পলরবাশরর ক পুরুিআ লিংস্র এিআ ঘটনাটি িআলঙ্গত কশর ফয দালরদ্রযর 
 লিংার একটি িপযোপ্ত বযাখযা । দলরদ্রতার িূলমকার লবশয় িতুযলক্ত কশর, প্রকৃতপশক্ষ, যা তাশদর 
লনয়ন্ত্রশনর বািআশর ফিআব লবয়গুলশত প্রলতলিয়া জানাশনার লবশয় জনগশনর মুদায় পেন্দগুল িগযায 
করশে। একিআিাশব, িংঘাত এবিং দ্রুত ামালজক বা িথেননলতক পলরবতে ন মাশজর লঙ্গ-লিলিক লিংার 
তীিতাশক প্রিালবত কশর লকন্তু এগুল তার কারণ নয় । ামালজক িলস্থরতা োকাীন প্রায়লিআ মলাশদর 
উপর িংগঠিত য়ার লবদযমান ারশক বাল়িশয় ফদয়, এবিং নতুন যরশনর লনগ্র ফদখা লদশত পাশর । 
িথেননলতক পুনগেঠন োকাীন পুরুশদর কমেীন থাকা এবিং মলাশদর কমেশক্ষশে প্রশবল করার মশতা 
পলরলস্থলত িথবা একটি যুশির পর কনযশদর স্থানবদ করার ুশযাশগর িিাব থাকার মশতা পলরলস্থলত, 
পুরুশদর লনশজশদর ললক্তলাী বশ মশন করার যারনাশক প্রলতস্পযোর মু্মখীন করশত পাশর । ফযখাশন পুরু 
বযলক্তলবশল তাশদর পুরুশত্বর ফবায এবিং ললক্তর উপর প্রে লেি ফদশখন, এবিং লঙ্গ-লিলিক লিংা িঅিআন বা 
রীলতর দ্বারা উশপলক্ষত য় ফখাশন এিআ যরশনর লিংার তীিতা এবিং ার বৃলি ফপশত পাশর, কারণ পুরুরা 
তাশদর ললক্ত এবিং লনয়ন্ত্রশণর িনুিূলত বজায় রাখশত োন।  
 
িংশক্ষশপ বা ফযশৈ পাশর, লঙ্গ লিলিক লিংার (এবিং লবশল কশর মলাশদর লবরুশে ওা লিংা) উশেক 
 পরুু এবিং মলাশদর মশিয ক্ষমৈার িমাে ম্পশকয র কারশণ, যা োরীশদর উপর পরুুশদর কৈৃয ত্ব 
লেলিৈ কশর, এবিং এটিিআ  লপৈৃৈালিক মাশজর চালরলত্রক কবললষ্ট্য । লঙ্গ লিলিক িঅেরণলবলযর উপর 
লিলি কশর লিংার জনয প্রায়লিআ নযাযযতা লবোর েশত থাশক-যার িথে  পুরু  মলাশদর ‘ঠিক’ 
িূলমকাগুল এবিং দালয়ত্বগুল ম্পশকে  ামালজক িঅেরণলবলয । এিআ ক ািংসৃ্কলতক এবিং ামালজক 
িঅেরণলবলযগুল পুরুলদগশক িঅিমণাত্মক, ক্ষমতাবান, িঅশবগীন এবিং লনয়ন্ত্রণকারী শত মাজমুখী কশর 
ফতাশ এবিং প্রিাবলাী লাশব পুরুশদরশক ামালজক গ্রনশযাগযতায় িবদান রাশখ । একিআিাশব, নারীশদর 
লনলিয়, ান-পানকারী, দমনলী এবিং িঅশবগপ্রবণ লাশব প্রতযালা করা  দবুে, ক্ষমতাীন,এবিং 
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পুরুশর উপর লনিে রলী লাশব মলাশদর িূলমকাগুলর ললক্ত বৃলি কশর । নারী এবিং পুরুশর 
ামালজকীকরণ, িম ক্ষমতার ম্পশকে  পলরণলত াি কশর ।িআন্টারনযালানা ফবার িগোনািআশজলন দারুনিাশব 
এটির ারিংশক্ষপ কশরশে, "....াযারণত, একটি িংসৃ্কলতর িলিমুখ, িথবা একটি উপ-িংসৃ্কলতর মশযয িাগ 
কশর ফনয়া লবো, নলী িঅেরশণর ীমা লনযোরণ করশত াাযয কশর । একটি মাজ যতদরূ পযেন্ত 
লিংস্রতার কদর কশর, লিংা িংগঠিত করাশক ম্মাশনর কাজ বশ মশন কশর, িথবা লিংাশক স্বািালবক, কবয 
এবিং কতে বযমূক িঅেরণ বশ মশন কশর, ফিআ মাশজর িন্তিূে ক্ত বযলক্তশদর মূযশবায ফিআ িনুাশর লবকললত 
য়। লঙ্গ িমতার মশনািাব বহু িংসৃ্কলতর মশযয গিীরিাশব ফগুঁশথ িঅশে এবিং যেণ, পালরবালরক লনযোতন 
এবিং ফযৌন লনগ্রশর মশতা ক ঘটনাগুলশক ািংসৃ্কলতক লনয়শমর লিংাত্মক বলিঃপ্রকাল লাশব ফদখা শত 
পাশর21।" 
 
মলাশদর উপর লিংার প্রিাব বহুরকশমর । লঙ্গ লিলিক লিংার াযারণত লারীলরক, মানলক এবিং 
ামালজক প্রিাব িঅশে। ফবুঁশে যায়া বযলক্তশদর জনয এগুলর মশযয পারস্পলরক ফযাগ িঅশে। 
 
 
মলাশদর স্বাশিযর উপর পড়া প্রিাব: 
লঙ্গ-লিলিক লিংার াশথ তাৎক্ষলণক এবিং দীঘেশময়াদী উিয় প্রকাশরর গুরুতর স্বাস্থয ম্বন্ধীয় মযার ফযাগ 
িঅশে। এর মশযয লারীলরক এবিং মানলক স্বাস্থয ম্বন্ধীয় মযাগুল িন্তিূে ক্ত: 
 

প্রাণোলক ে এমে পলরোমগুলিঃ প্রাণোলক 
পলরোমগুলিঃ 

লারীলরক মেস্তালত্ত্বক 
িঅশবগ িংোন্ত 

ফযৌে ও প্রজেে  

- ফপট/বুশকর 
িঅঘাত 

- কাললশট এবিং 
িঅঘাশতর ক্ষত 

- িলস্থিঙ্গ 
- দীঘেস্থায়ী ফবদনার 

ক্ষণ  
- িক্ষমতা 
- োিআশিামায়ালজয়া 
- গযাশস্ট্র্ািআনশটোিআনা

 লডজিডে ার 
- িআলরশটব বাশয় 

লশরাম 
- যাশশরলন এবিং 

িযাশিন্প 
- দলৃষ্ট িংিান্ত ক্ষলত 
- লারীলরক লিয়া 

হ্রা পায়া 

- খারাপ িঅত্মম্মান 
- লবণ্নতা  উশদ্বগ 
- ফপাে ট্র্মাটিক 

লডজিডে ার 
- খাদযািা এবিং ঘুম 

ম্বন্ধীয় মযা 
- িনুিূলত এবিং িঅতঙ্ক 

ম্বন্ধীয় মযা 
- ফোলবয়া এবিং পযালনক 

লডজিডে ার 
- লারীলরক িক্ষমতা 
- িঅত্মঘাতী িঅেরণ এবিং 

লনশজর ক্ষলত করা 
- িুরলক্ষত ফযৌন িঅেরণ 
- মদযপান এবিং মাদক 

ফবন, যূমপান 

- স্ত্রীশরাগ ম্বন্ধীয় 
মযা 
বন্ধযাত্ব 

- ফপলিক 
িআনফ্ল্যাশমশটালর 
লডলজজ 

- গিে াবস্থায় 
জটিতা/গিে স্রাব 

- ফযৌন ফরাগ 
- ফযৌনলিয়ার 

মাযযশম ঞ্চালরত 
ফরাগ, 
HIV/AIDS  

- িুরলক্ষত 
গিে পাত 

- িযালেত 
গিে যারণ 

- AIDS-
ম্বন্ধীয় 
মৃতুয 

- মাতৃশত্বর 
কারশণ 
মৃতুয 

- মানব 
তযা 

- িঅত্মতযা 

                                                            
21লড েযাশপ এবিং লি.লডমাটিে শনা, িাশয়াশন্প িযাট য়াকে , িআন্টারনযালানা ফবার িগোনািআশজলন, ফজশনিা 1998 
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ককশলাশরর উপর লঙ্গ লিলিক লিংার প্রিাব 
 
লারীলরক িঅঘাত লনম্নমাশনর ললক্ষাগত প্রদলেন 
লবণ্ণতা ফপাে ট্র্মাটিক লডজিডে ার 
উশদ্বগ ঘুশমর বযাঘাত 
উিআথে ামালজক ম্পকে  গশ়ি 

ফতাার ফক্ষশে মযা 
িঅত্মলবো এবিং িঅত্ম-
ম্মান 

গিে াবস্থা 

লনশজর ক্ষলত করা ফযৌনলিয়ার মাযযশম 
ঞ্চালরত ফরাগ 

িস্বাস্থযকর খাদযািযা 
(জন হ্রা/বৃলি পায়া, 
কু্ষযামান্দয) 

ফবলল ঝুুঁ লক ফনয়া িথবা 
িংলতনালক িঅেরণ 

সু্কশর কম উপলস্থত য়া িঅত্মঘাতী য়ার 
লেন্তািাবনা করা এবিং 
িঅত্মতযার প্রশেষ্টা  

ফেলণকশক্ষ মশনাশযাশগর 
িিাব 

মৃতুয 

 
 
মলার পলরবার এবিং ৈার উপর লেিয রলী বযলিশদর উপর প্রিাব: 
প্রতযক্ষ প্রিাব: 

 লববালবশচ্ছদ িথবা ফিশঙ্গ যায়া পলরবার 
 পলরবাশরর িথেননলতক এবিং িঅশবগ িংিান্ত লবকাল লবপদগ্রি য়া 
 গিে াবস্থায় মা লিংার মু্মখীন য়ার েস্বরূপ স্বাস্থয মযা লনশয় ললশুর জন্গ্রণ করা (উদা: 

লনলদেষ্ট মশয়র পূশবে বা কম জন  জন্); 
 ফযখাশন পালরবালরক লিংা িঅশে ফিআ পলরবারগুলশত ফবশ়ি ঠা ললশুশদর লবরুশি য়া লিংার 

ম্ভাবনা বৃলি পায় 
 ফয ললশুরা বা়িীশত লিংার াক্ষী য় তাশদর উপর মান প্রিাব পশ়ি (মানলক এবিং িঅেরণগত 

মযা, ফযমন উিআথে, কম িঅত্মম্মান, দিুঃস্বপ্ন, বনু্ধশদর পলরবাশরর দয এবিং ম্পশদর লবরুশি 
িঅগ্রাী মশনািাব; একজন িপরাযী বা লিংা ফথশক রক্ষা পায়া বযলক্ত লাশব ব়ি শয় ঠার 
বলযেত ঝুুঁ লক) 

 
প্রতযক্ষ প্রিাব: 
 ললশুশদর যত্ন ফনয়ার ফক্ষশে ফবুঁশে যায়া মানুটির িংকটাপন্ন ক্ষমতা (উদা: মলাশদর 

জীবনযারশণর ফকৌলশর উপর লিংার লিংাত্মক প্রিাব এবিং লববাশর ফক্ষশে তাশদর উপর লতে  
িঅশরালপত য়ার িবস্থার কারশণ ললশুশদর িপুলষ্ট এবিং িবশা) 

 যেশণর াত ফথশক রক্ষা পায়া বযলক্তর একজন ললশুর প্রলত প্রলতকূ িথবা ফনলতবােক মশনািাব 
পরুুশদর উপর লিংার প্রিাব: 

িেযনেলৈক এবিং ামালজক প্রিাব: 
 

 মুদালয়ক িশর প্রতযাখযন, একঘশর করা 
এবিং ামালজক কঙ্ক 

 ামালজক এবিং িথেননলতক লিয়াকাশপ 
িিংলগ্রণ করার ক্ষমতা হ্রা পায়া 

 িলবযশত ঘটশত পাশর এমন লিংার বযাপাশর 
প্রেন্ড িয় পায়া, যা ফবুঁশে ফেরা বযলক্তর 
ফথশক মুদাশয়র িনযানয দযশদর মশযয 
েল়িশয় পশ়ি 

 নারীশদর িঅত্মলবো ক্ষলতগ্রি য় যার 
েস্বরূপ তারা াবেজলনক স্থানগুলশত প্রশবল 
করশত িয় পান (এটি মলাশদর ললক্ষার 
ফক্ষশে গুরুতর শত পাশর, যা তাশদর 
উপাজে শনর ুশযাগশক ীলমত করশত পাশর) 

 িনযানয যরশনর লঙ্গ-লিলিক লিংার 
প্রবণতা বৃলি 

 লিংার েস্বরূপ িনুপলস্থলতর কারশণ কাজ 
ারাশনা 

 মলাশদর উপাজে ন করার ক্ষমতার উপর 
ফনলতবােক প্রিাব 
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 লববালবশচ্ছদ িথবা ফিশঙ্গ যায়া পলরবার 
 পলরবাশরর িথেননলতক এবিং িঅশবগ িংিান্ত লবকাল লবপদগ্রি য়া 
 িআলতবােক, িাবাার িনুিূলত এবিং িলিবযলক্ত প্রকাল করার িক্ষমতা। 
 িঅগ্রান এবিং লনরালা লিংার কােশির লদশক িগ্রর কশর। 
 ঝুুঁ লক ফনয়ার মশতা িঅেরণ বৃলি পায়া যার মশযয িন্তিূে ক্ত  মাদক ফবন করা এবিং মদযপান 

করা এবিং িুরলক্ষত ফযৌনঙ্গশম লপ্ত য়া। 
 লনশজশদরশক পলরবাশরর ফথশক লবলচ্ছন্ন মশন করা; 

 
িপরািীশদর উপর লিংার প্রিাব: 

 মুদাশয়র ফথশক পৃথক কশর ফদয়া, ফগ্রপ্তাশরর মু্মখীন য়া এবিং াজতবা করা 
 তাশদর পলরবাশরর াশথ ফদখা করার ফক্ষশে িঅিআলন লনশয, লববালবশচ্ছদ িথবা পলরবাশরর াশথ 

ম্পকে  ফিশঙ্গ যায়া; 
 লনশজশদরশক পলরবাশরর ফথশক লবলচ্ছন্ন মশন করা; 
 ফয লিংার জনয তারা দায়ী গুরুত্ব হ্রা করা; িংগঠিত য়া লিংার দায়শক তাশদর িিংলীদারশদর 

উপর োলপশয় ফদয়া এবিং তাশদর ম্পশকে র াশথ এটিশক িংযুক্ত করশত বযথে য়া; 
 বাল়িশত বলযেত উশিজনা 

 
পরুুশদর উপর লিংার প্রিাব: 

 স্বাস্থয এবিং লবোর বযবস্থার উপর ফবাঝা 
 মলাশদর উৎপাদনলীতা ালরশয় যায়ার মাযযশম িথেননলতক লস্থলতলীতা এবিং উন্নলতর পশথ বাযা 

ৃলষ্ট য়া 
 উন্নয়শনর প্রলিয়ায় মলাশদর িিংলগ্রশণর ফক্ষশে বাযা এবিং ামালজক এবিং িথেননলতক উন্নয়শনর 

ফক্ষশে তাশদর িবদান রাখার ম্ভবনা হ্রা পায়া।। 
 দ্রুত ামালজক, রাজননলতক, িথেননলতক পলরবতে শনর ফক্ষশে মলাশদর া়িা ফদয়ার িপ্রলতি ক্ষমতা 
 ামালজক ম্পশকে র ফক্ষশে লবো ফিশঙ্গ যায়া 
 াশপাটে  ফনটয়াকে  যার উপর মানুশর ফবুঁশে থাকার ফকৌল লনিে র কশর ফগুল দবুে শয় প়িা 
 লবধ্বি এবিং খলন্ডত ফনটয়াকে  ফযগুল োপ লবপযেশয়র ময় মুদায়গুলর ক্ষমতাশক ললক্তলাী করার 

জনয িতযন্ত গুরুত্বপূণে 
ূেগুল: 

- পপুশলন লরশপাটে /ফেঞ্জ, নিং. 4, িংস্করণ XXVII, লডশম্বর 1999, উপব্ধ িঅশে  http://www.jhuccp.org/pr/l11edsum.stm-এিআ 
শয়বািআটিশত 

- এে লপকিঅপ, এ. উিআলয়াম  ল ুিআটমযান, এলডিং িাশয়াশন্প এশগন্পট শমন: এ েযাশঞ্জ ের ফডশিপশমন্ট িযান্ড লউমযাশনশটলরয়ান 
য়াকে , িেেযাম লজলব 2001 

- িঅউটকু: িাশয়াশন্প এশগনে শমন: এশেক্ট িন লরশপ্রাডালক্টি ফথ, িংস্করণ.20, নিং. 1S ফশেম্বর 2002, উপব্ধ িঅশে  
http://www.path.org/files/EOL_20-1.pdf-এিআ শয়বািআটটিশত 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

মূ ফয লবগুল মশে রাখা দরকার! 

 এটির মূ লবয় , লঙ্গ লিলিক লিংার কারণ  িনযানয বযলক্তর উপর 
ক্ষমৈা এবিং লেিণ - ফবললরিাগ ফক্ষশেিআ একজন মলার উপর একজন পুরুশর 
কতৃে ত্ব এবিং এর কারণ  িমানতা এবিং ম্পশকে র মশযয মলার লনম্ন িবস্থা 

 দালরদ্রয, মদযপান, কললশব লিংা প্রতযক্ষ করা িআতযালদ  লিংার ফক্ষশে িবদান 
রাখা শবোিম লবয় এবিং এগুল লকন্তু লিংার কারণ নয় 

 এর বহুমুখীতার প্রিাব - লারীলরক এবিং তার াশথ াশথ মানলক । এর স্পষ্ট 
িথেননলতক মূয িঅশে এবিং এটি ফদশলর উন্নলত এবিং লবকাল বযাত কশর। 

http://www.jhuccp.org/pr/l11edsum.stm
http://www.path.org/files/EOL_20-1.pdf
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লবিাগ IV 
ককশলার ক্ষমৈাে এবিং GBV-এর উপর স্তশক্ষপশক লকিাশব িঅরও ফবলল কাযযকর কশর ফৈাা যা? 
ককশলার  রূপান্তশরর একটি ময় যার মশযয জল়িত থাশক বহুমুখী পলরবতে নগুল: কজলবক, মানলক 
(জ্ঞানীয়) এবিং ামালজক । কজলবক, ককশলার শুরু য়ার াশথ তা লারীলরক পলরবতে ন, মলিশস্কর 
কাঠাশমাগত পলরবতে ন এবিং ফযৌন িঅগ্রশর মশতা লবয়গুলর মু্মখীন য় । মানলক, ককশলাশরর মানলক 
যারণক্ষমতাগুল পলরপক্ক শচ্ছ। িবশলশ, সু্ক এবিং িনযানয রূপান্তর এবিং তারা পলরবার, মুদায় এবিং সু্কশ 
ফয িূলমকাগুল পান কশর ফগুলর মাযযশম ককশলার ামালজক পলরবতে শনর মু্মখীন য় । এিআ পলরবতে নগুল 
প্রলতটি লকশলার-লকশলারীর ফক্ষশে প্রলতটি লশঙ্গর মশযয একশযাশগ এবিং লবলিন্ন গলতশত ঘশট, তার াশথ াশথ 
পলরকাঠাশমাগত এবিং পলরশবলগত লবয়গুল প্রায়লিআ ককশলাশরর লবকালশক প্রিালবত কশর । যলদ ককশলারশক 
প্রায়লিআ ককশলাশরর লবকাশলর পযোয় লাশব ফদখা য়, তবু ককশলাশরর মশযয লবকাশলর লবলিন্ন পযোয় থাশক যা 
িশেণ করা গুরুত্বপূণে কারণ ফগুল এিআ জনগশণর উশেশলয করা ফপ্রাগ্রালমিং-এর লডজািআন এবিং প্রশয়াশগর াশথ 
ম্পকে যুক্ত কশর। প্রলতটি পযোশয়র মশযয, ককশলার িনযানয কজলবক, লারীলরক, মানলক (জ্ঞানীয় ) এবিং 
ামালজক পলরবতে নগুল প্রতযক্ষ কশর । ককশলারশক লবকাশলর িখন্ড পযোয় লাশব বণেনা করার ীমাবিতা 
প্রলতটি পযোশয়র মশযয পাথেকয এবিং প্রশয়াজনগুল ৃলষ্ট কশর । েস্বরূপ, যলদ ক পযোশয়, ক লকশলার-
লকশলারীশক ক্ষয উশেলয কশর ামলগ্রকিাশব কমেূেী এবিং িশক্ষশপর নকলা করা য় তাশ ফগুল কাযেকর 
না শত পাশর22। 
 
লঙ্গ এবিং ককশলার 
ককশলার িবস্থায় ফেশ এবিং ফমশয়শদর মশযয লবকালমূক পলরবতে ন এবিং ামালজক িলিজ্ঞতাগুলর ফক্ষশে 
উশেখশযাগয রকশমর পাথেকয থাশক । িবলযিআ, প্রলতটি লশঙ্গর ফক্ষশে লারীলরক পলরবতে নগুল লিন্ন লিন্নিাশব 
ঘশট, ফেশশদর তুনায় ফমশয়রা এিআ পলরবতে নগুল 12 ফথশক 18 মা িঅশগ প্রতযক্ষ কশর, এবিং লারীলরক 
পলরপক্কতার ময়টি একজন লকশলার-লকশলারীর লবকালশক পৃথকিাশব প্রিালবত করশত পাশর ।23লনয়ন্ত্রক লঙ্গ 
লবলয, কবময, দালরদ্রয এবিং লনগ্রশর প্রিাব লকশলারীশদর উপর প়িা ফনলতবােক প্রিাবশক বাল়িশয় তুশত পাশর 
এবিং তাশদরশক ফেশশদর তুনায় িঅর ফবলল ফনলতবােক স্বাস্থয োেশর মু্মখীন করশত পাশর (UN 
DESA, 2003) । িংসৃ্কলত িনুাশর ফমশয় এবিং ফেশশদর স্বাস্থয ঝুুঁ লক লবলািাশব পৃথক য়: ফযখাশন বহু 
ফমশয়র ফক্ষশে নারী পাোর এবিং ফযৌন লনগ্রশর মু্মখীন য়ার ঝুুঁ লক থাশক, িপরলদশক বহু ফেশর ফক্ষশে 
ললশু কনয লাশব লনশয়াগ য়ার ঝুুঁ লক থাশক (McIntyre, 2004)। তার াশথ াশথ, লঙ্গ িনুাশর ক্ষমতা 
ম্বশন্ধ লপতামাতার লবো লকশলার-লকশলারীশদর লনশজশদর ক্ষমতা ম্বশন্ধ তাশদর লনজস্ব যারণাশক প্রিালবত 
করশত পাশর (ফজকব, লিকার,  কন্পটযালন্টশনা, 2003) । ফমশয়শদর িূলমকা এবিং প্রতযালা ফেশশদর তুনায় 
লবলািাশব পৃথক শত পাশর যা ললক্ষা, লবশল কশর মাযযলমক সু্কশ িলতে  য়ার ুশযাগুলবযা এবিং তশথযর 
প্রশবলালযকাশরর ফক্ষশে িআলঙ্গত প্রদান কশর । িবশলশ, লনশজশদর জনয ফমশয়শদর এবিং ফেশশদর প্রতযালা এবিং 
িঅকাঙ্ক্ষাগুল মুদায় এবিং িংসৃ্কলত িনুাশর লিন্ন শত পাশর ।িংশক্ষশপ, কমেূেীগুল লকিাশব লডজািআন করা 
শব তার উপর প্রলতটি িংস্কাশর ফমশয় এবিং ফেশশদর মশযয ঝুুঁ লক, প্রশয়াজন এবিং ুশযাগুলবযার পাথেকয 

                                                            
22 ককশলাশরর লবকাল: দলৃষ্টশকাণ এবিং পলরকাঠাশমা- এ লডকালন ফপপার, িআউনািআশটড ফনলন্প লেশেন্প োন্ড,(UNICEF), লনউ 
িআয়কে , 2005 
23 NRC 2002 
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গুরুত্বপূণে প্রিাব থাশক । ককশলার কমেূেীগুলশক প্রলতটি ফমশয়র পৃথক োলদা পূরশণর ফক্ষশে িবলযিআ নমনীয় 
শত শব।  
 
 

 

 

 

 

 

লডজািআন এবিং প্রশয়াগ করার পযোয় োকাীন লঙ্গ ম্বন্ধীয় দলৃষ্টশকাণ প্রশয়াগ করাটা গুরুত্বপূণে শ, তার 
াশথ াশথ ক্ষমতায়শনর দলৃষ্টিলঙ্গর াশথ লকশলার-লকশলারীশদর াশথ কাজ করাটা মান গুরুত্বপূণে 

ক্ষমৈাশের পলরচাকগণ এবিং পেলৈমূশর পলরকলিৈ উপিাপে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ূে: িঅন্ডারোলন্ডিং িযাশডাশশন্ট এম্পায়ারশমন্ট: এ ফকায়ালশটটিি এেশলাশরলন; 2014, লনউ লদলে, পপুশলন কাউলন্প  UNICEF;  

 
নািআা কবীর, ক্ষমতায়নশক এমন ফপ্রক্ষাপশট জনগশণর ফকৌলগত জীবন পেন্দ কশর ফনবার ক্ষমতাশক বৃলি 
করাশক লনশদেল কশরশেন, ফযখাশন এিআ ক্ষমতাটি পূশবে তাশদর দ্বারা িস্বীকৃত শয়লে । এিাশব ক্ষমতায়ন, মানু 
ফয পলরশর ববা কশর, লিান্ত ফনবার ফক্ষশে(পিলত) তাশদর প্রলতলনলযত্ব বা দক্ষতা এবিং িবদান-যা 

ককশলার কমযূচীগুলশক লডজািআে ও প্রশাগ করার ম ফয মূ প্রশ্নগুল লজজ্ঞাা করা  
 লনলদেষ্ট িংসৃ্কলত/িঞ্চশ ফেশশদর এবিং ফমশয়শদর মান লক পৃথকিাশব লনযোরণ করা য়? 
 তারা ফয ুশযাগুলবযাগুল পায় ফগুলশক এটি লকিাশব প্রিালবত কশর - ফযমন স্বাস্থয, ললক্ষা, 

িথেননলতক ুশযাগুলবযা; োশেরা িআতযালদ 
 লনলদেষ্ট িংসৃ্কলত/িঞ্চশর ফক্ষশে মৃতুযর িংখযার লক তারতময ফদখা যায়? 
 ফনলতবােক স্বাস্থয োেশর ঝুুঁ লকগুলর ফক্ষশে লক লশঙ্গর লিলিশত তারতময ফদখা যায়? 
 াবেজনীন স্থান/িবস্থান/িূলমকার ফক্ষশে লকশলারীরা লক লকশলারশদর মান স্থান দখ কশর? 
 লশঙ্গর লনলরশখ লক ঝুুঁ লক ফনয়ার িঅেরশণর তারতময ফদখা যায়? 
 লকশলার-লকশলারীরা লনশজশদর উপর ফয প্রতযালা (িলবযশতর বযাপাশর) রাশখ তা লক লশঙ্গর লনলরশখ 

পৃথক য়? 

লিান্ত ফনয়ার বযবস্থামূ  

িঅত্ম-মূযায়শনর 
বযবস্থামূ 

মনিালত্ত্বক মাো ককশলাশরর ক্ষমতায়ন ামালজক-ািংসৃ্কলতক 
মাো 

 

গলতলীতা বযবস্থামূ  

িথেননলতক মাো 

িথেননলতক বযবস্থামূ  

পালরবালরক/পারস্পলরক 
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পেন্দমূশর োে, এিআ মিগুলশকিআ িন্তিূে ক্ত কশর 24। ক্ষমতায়নশক িংজ্ঞালয়ত করশত বোশপক্ষা ফবলী 
প্রকাললত ালতযগুল, িংস্থাগুলর িূলমকাশক িংযুক্ত কশর। বযলক্তগত িশর িংস্থাটি োরটি লবিৃত মাোয় গঠিতিঃ 
(১) ামালজক-ািংসৃ্কলতক, ফযমন িঅশন্দাশনর স্বাযীনতা, (২) পালরবালরক/মানুশর মশযয ম্পকে -ম্বন্ধীয়, 
ফযমন পালরবালরক লবশয় লিান্তগ্রশণ িিংলগ্রণ করা, (৩) মনিঃিালত্ত্বক, ফযমন িঅত্ম-ম্মান এবিং িঅত্ম-
কাযেক্ষমতা এবিং (৪) িথেননলতক, ফযমন লনজস্ব এবিং পালরবালরক ম্পশদর িলযকার এবিং লনয়ন্ত্রণ করা । 
লকশলার-লকশলারীশদর াশথ প্রকশল্পর কাজ স্থাপন করশত ক্ষমতায়শনর পলরকাঠাশমাটি একটি িা যারণামূক টু 
রবরা কশর।  
 
লঙ্গ লিলিক লিংার উপর লবদযমান িশক্ষশপর একটি পযোশােনা প্রদলেন কশর একজন ফবুঁশে যায়া বযলক্তর 
স্বাস্থয এবিং িঅিআলন পলরশবা বযবস্থা লবশের ফবললরিাগ িিংশল GBV মাযান করার কমেূেীমূক প্রশেষ্টা 
লাশব লবশবলেত য়25। উপরন্তু, ফবললরিাগ ুরক্ষামূক কমেূেী ফযগুলশক পলরশবা কমেূেীর াশথ একশযাশগ 
প্রদান করা য় ফগুল যাশত ফিআ ক মলাশদর কাশে ফপৌুঁোয় যারা GBV ফথশক ফবুঁশে এশশেন । ঐ 
বযলক্তশদর উপর িলবযশত এমন ঘটনা ঘটা প্রলতত করার পথগুল ফখাুঁজার ময়, ফয পলরলস্থলতগুল এিআ 
কাজশক ায়তা কশর ফগুলর পলরবতে ন করার মাযযশম প্রাথলমক ুরক্ষাশক পথ ফখাুঁজার জনয কাজ করার 
প্রশয়াজনীয়তা িঅশে । স্বাস্থয-ফক্ষে ফথশক বারবার পায়া োে উশেখ কশর ফয ফযৌন লনগ্রশর পশর 
পলরশবার োয়া ফবললরিাগিআ ফমশয়, যলদ স্বাস্থয লবিাশগর ফবললরিাগ কমেূেী এবিং ফপ্রাশটাকগুল 
প্রাপ্তবয়স্কশদর জনয লডজািআন করা 26। িল্পবয়ী ফমশয়শদর িলিশযাগ করা য় না এমন যরশণর ফযৌন লিংার 
মু্মখীন য়ার ঝুুঁ লক থাকশত পাশর, যার মশযয িন্তিূে ক্ত  িআচ্ছালবরুি এবিং বপূবেক করা ফযৌনঙ্গম এবিং 
ফযৌন ফলাণ। 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                            
24 এন. কলবর, ‘লরশফ্ল্কলন িন লদ ফমারশমন্ট িব উিআশমন্প’ এমপায়ারশমন্ট’ িআন লডকালিং উিআশমন্প’ 
এমপায়ারশমন্ট-লথলর িযান্ড প্রযালক্ট, লডা োলডজ নিং 3, 2001 েকশাম 
25 লকশলারীশদর প্রলত ফযৌন এবিং লঙ্গ-লিলিক লিংা (SGBV) মাযান করার জনয, াবাকশত্বর লদশক স্বাস্থযকর, 
লনরাপদ এবিং কাযেক্ষমিাশব িগ্রর য়াশক তুশ যরা, লিে নিং 38, পপুশলন কাউলন্প, ফম 2011 
26লজ লকশবলর  িআয়ান িযালকউ, কলম্প্রশলন্পি ফরপন্প টু ফজন্ডার-ফবড িাশয়াশন্প িআন ফা-লরশাে ফটিিং: 
ফন ানেড িম িআলম্পশমশন্টলন, পপুশলন কাউলন্প, লনউ িআয়কে  2011 

লকশলার-লকশলারীশদর ক্ষমৈাে বশৈ লক ফবাঝ- কমযূচীমূকিাশব? 
 

 লকশলারীশদর দক্ষতা, িঅত্মলবো এবিং জীবশনর নানা লবকশল্পর দ্বারা প্রস্তুত করার জনয তাশদর 
উপর লবলনশয়াগ করা: পলরবার, সু্ক, প্রযুলক্তগত এবিং কালরগরী ললক্ষা এবিং স্বাস্থয, ামালজক এবিং 
িথেননলতক ায়তা বযবস্থাগুল 

 ফমশয়শদর ফক্ষশে বযবারশযাগয এবিং ুরক্ষা, ফযাগাশযাগ এবিং োশেরার ফক্ষশে তাশদর োলদাগুল 
কাযেকরিাশব পূরণ করার জনয পলরকাঠাশমা, পলরশবা এবিং প্রযুলক্ত গশ়ি ফতাা 

 ামালজক, িথেননলতক এবিং রাজননলতক জীবশনর ফক্ষশে লকশলারীশদর ুলবযা প্রদান করা 
 প্রকাশলয বা ফগাপশন উিয় ফক্ষশেিআ মলাশদর উপর লিংা িংগঠিত করাশক মথেন করা জালর 

রাখা বা মথেন করশত ফদখাটা গ্রণশযাগয নয়  
 লকশলারীশদর ক্ষমতায়ন এবিং লকশলারীশদর লবরুশি িংগঠিত য়া লিংা ম্বন্ধীয় তথয, পলরমাপ 

এবিং প্রমাণ ললক্তলাী করা 
 

ূে: এম্পায়ালরিং িযাশডাশশন্ট গাে: এলন্ডিং দা ািআশক িে িাশয়াশন্প, IDGC 2014 লথম োিআনা কনশে ফনাট, UNICEF, 2014 
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ফবুঁশে যায়া বযলক্তশদর প্রলতকাশরর কথা লবশবেনা কশর একটি স্বতন্ত্র স্বািয লবিাগ/লবচার িংোন্ত লবলি , 
লারীলরক এবিং মানলক স্বাশস্থযর জনয প্রলতকার প্রদান করশ GBV-এর োেগুল -এর ফক্ষশে প্রাথলমক 
প্রলতশরায বযবস্থার ঘাটলত িঅশে।  
 
িশক্ষশপর ফক্ষশে িঅর ফবলল যথাযথ লবন্দরু লডজািআন করার জনয লিংা মূ কারণগুলশক লেলিত করা 
প্রশয়াজন। SGBV মাযাশনর িঅর ফবলল লবিৃত লবলযর মশযয ফমশয়শদর জনয িথেননলতক এবিং ামালজক 
ম্পদ গশ়ি ফতাা িন্তিূে ক্ত শব, িপরলদশক পুরু এবিং ফেশশদর স্বাস্থযকর লঙ্গ ম্বন্ধীয় লনয়ম প্রোর করার 
কাশজ এবিং লনরাপদ পলরশবল কতলর করার জনয মুদাশয়র াশথ কাজ করশত যুক্ত করা শব । এিআ যরশনর 
লবলযর িলতলরক্ত ুলবযা থাশক ফয এটি বাযলববা প্রলতশরায করশত পাশর বা লবলম্বত করশত পাশর, যা 
লঙ্গ-লিলিক লিংার রুপ লাশব ফবলল কশর লেলিত শচ্ছ। 
 

 

 

 

 

 

িলিকার লিলিক কমযুচী পলরকাঠাশমা  এটি গুরুত্বপণূয ফকে? এটা লক িাশব করা ফযশৈ পাশর? 
-লকশলারীশদর মলষ্টশক ায়তা করুন 
এবিং লনরাপদ স্থান কতলর করুন ফযখাশন 
ফমশয়রা GBV ম্বশন্ধ এবিং এটির কারণ 
এবিং ঙ্গীশদর উপর এর প্রিাব ম্বশন্ধ; 
তাশদর উশদ্বশগর লবয়গুল ম্বশন্ধ 
িঅশােনা করার জনয; তথয 
িঅদানপ্রদান করার জনয লনয়লমতিাশব 
লমলত শত পাশর। 
-কমেূেীটিশত িিংলগ্রণ করা লনলিত 
করশত মদুায় এবিং ফমশয়শদর 
লপতামাতাশদর প্রস্তুত করুন।  
-ফমশয়শদর লমলত য়ার জনয লনবোেন 
করা স্থানটি লপতামাতাশদর কাশে 
ািংসৃ্কলতকিাশব গ্রণশযাগয শত শব 
এবিং তার াশথ াশথ মদুাশয়র 
দ্বাররক্ষীশদর োপ ফথশক মকু্ত শত শব । 
সু্ক, িঙ্গনয়াল়ি ফকন্দ্র; লবেি মদুায় 
দশযর বা়িীটি লমলত য়ার স্থান 
লাশব বযবার করা ফযশত পাশর। 
-ফমশয়শদর বা়িীশত বা ফগাষ্ঠীর মশযয 
ঞ্চয় করশত উৎালত করুন- একটি 
ফরলজোর বযবার করুন িথবা 

ককশলার কমযূচীর ফকন্দ্রলবন্দশুৈ িলিকাশরর লবটিশক রাখা 
মানবালযকার-লিলিক লবলয মানুশর লবকাশলর পিলতর জনয একটি যারনামূক পলরকাঠাশমা যা িঅদলেগতিাশব 
িঅন্তজে ালতক মানবালযকার মাশনর লিলিশত কতলর এবিং মানবালযকার প্রোর এবিং রক্ষার কাশজ বযবহৃত য় । 
লবকাল ম্বন্ধীয় মযাগুলর মশযয িবলস্থত িমতা, কবমযমূক কাশজর প্রলতকার এবিং িনযাযয ক্ষমতা যা 
উন্নয়শনর িগ্রগলতর পশথ বাযা শয় দাুঁ়িায় তা লবশেণ করার জনয এটির প্রশয়াজন। 
 
িনুযে 18 ফদর জনয, একজশনর মতামতশক স্বাযীনিাশব প্রকাল করার িলযকার এবিং লিান্ত লনশত ফগুলশক 
একজশনর বয় এবিং পলরপক্কতা িনুাশর লবশবেনা কলরশয় ফনয়া কাজটি োিআর্ল্ িঅটিে শক 12-এর রািআট-
এর কনশিনলশন ফঘাণা করা শয়শে।  
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ফগাষ্ঠীর ফমশয়শদর বয় এবিং পলরপক্কতার 
লিলিশত এমনলক িযাকাউন্ট খুনু 
- ফগাষ্ঠীটিশক কালরগলর ললক্ষা প্রদান 
করুন বা ঐ যরশনর প্রললক্ষণ প্রদান 
কশর এমন প্রলতষ্ঠাশনর াশথ িংযুক্ত 
করুন। তশব, এিআ যরশনর উশদযাশগর 
ফক্ষশে প্রলতস্পযো  িলত মৃ্পক্ততা 
এবিং লঙ্গ ম্বন্ধীয়ন লনয়মগুল । ফয 
দক্ষতার জ্ঞান প্রদান করা শব ফগুল 
প্রালঙ্গক শত শব এবিং ঐ িঞ্চশর 
ফটির বাজার থাকশত শব । এো়িা, 
কালরগলর ললক্ষাগুল 'গ্রণশযাগয' লঙ্গ 
দক্ষতার মশযয ীমাবি থাকা উলেৎ নয় 
-ফযমন ফপালাক ফািআ করা, 
যূপ/ফমামবালত কতলর িআতযালদ  
-বালনলজযক প্রললক্ষণ, জীবন দক্ষতা 
ললক্ষা, স্বাস্থয এবিং ফনতৃশত্বর লবকাল 
ম্বশন্ধ শেতনতা  

………………………… 

-শযাগী এবিং মান িিংলগ্রণকারী 
লাশব পুরু এবিং মলাশদর প্রকল্প 
কমেূেীগুলশত যুক্ত করুন - লশঙ্গর 
লবশয় তাশদর ক্ষমতা গশ়ি ফতাা 
এবিং লঙ্গ লিলিক লিংা িনযুাবন করা 
এবিং ফটির প্রিাব ফথশক শুরু করুন 
- মদুাশয়র মশযয য়া পলরবতে ন 
মথেনকারী লকশলারশদর লেলিত করুন 
এবিং মদুায় প্রস্তুতকারী প্রশেষ্টাগুলশত 
তাশদর যুক্ত করুন 
- মদুাশয়র মশযয য়া পলরবতে ন 
মথেনকারী ুমদাশয়র প্রযান দযশদর 
লেলিত করুন এবিং মদুায় প্রস্তুতকারী 
প্রশেষ্টায় তাশদর যুক্ত করুন 
- পলরবতে শনর মথেক শয় ঠার জনয 
লকশলারীশদর লপতাশদর প্রস্তুত করুন  
 মূ বযাপারটি  িঅেরণ পলরবতে ন 
নাক্তকারী পথগুলর লালিমূক 
মশডশর পলরবশতে  একটি িআলতবােক 
মশড প্রশয়াগ করা যার মশযয এিআ 
যরশনর পলরবতে ন তাশদর শবোিম স্বাথে 
িনুাশর য় 
-------------------------
সু্ক/কশজগুল  লকশলার-লকশলারীশদর 
কাশে ফপৌুঁোশনার একটি িাযারণ 
প্রশবলদ্বার- ললক্ষকশদর লঙ্গ মতার 
শযাগী এবিং মথেক কশর তুনু  
-লঙ্গ লিলিক লিংা এবিং এর প্রিাশবর 
বযাপাশর সু্কগুলশক এবিং 
পলরোকশগাষ্ঠীশক িংশবদনলী কশর 
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তুনু 
-GBV-ফক পাঠযিশমর িন্তিুে ক্ত করার 
জনয সু্কশর াশথ কাজ করুন  
-লঙ্গ লিলিক লিংার লবরুশি জনমশক্ষ 
রুশখ দাুঁ়িাশনার জনয পঞ্চাশয়ত, যমীয় 
প্রলতষ্ঠানগুলশক প্রস্তুত করুন 
-------------------------
-------------------- 
ফক. িলস্ট্র্য়ান, িযান্ড লড ঘাটি, গাে 
ফন্টাডে  ফপ্রাগ্রাম লডজািআন: এ টুলকট টু 
ফডিাপ, ফস্ট্র্নশথন িযান্ড এেপযান্ড 
িযাশডাশশন্ট গাে ফপ্রাগ্রাম, পপুশলন 
কাউলন্প, 2010 ফথশক গৃীত 

 

 

 

 

 

কমযুচী কাযযকাপগুল যা গশড় ফৈাশ: 
ামালজক ম্পদ 

কমযুচী কাযযকাপগুল যা গশড় ফৈাশ: মােব 
ম্পদ 

 ফগাষ্ঠী গঠন 
 ামালজক ায়তা 
 ফালযা ফনটয়াকে  গশ়ি ফতাা 
 পরামলে দান করা 

 জীবন দক্ষতা ম্বন্ধীয় প্রললক্ষণ 
 স্বাস্থয ম্বন্ধীয় ললক্ষা 
 স্বাক্ষরতা কমেূেী 
 িথেননলতক ললক্ষা 
 ললক্ষার িলযকার 
 উপাজে ন করশত ক্ষম কশর ফতাা 

ম্বন্ধীয় প্রললক্ষণ 
 কালরগলর/দক্ষতা প্রললক্ষণ 
 বযবা উন্নয়ন ম্বন্ধীয় প্রললক্ষণ 
 লবজশন িআন্টানেললপ/িযাটােশমন্ট 

কমযুচী কাযযকাপগুল যা গশড় ফৈাশ: 
লারীলরক ম্পদ 

কমযুচী কাযযকাপগুল যা গশড় ফৈাশ: 
িেযনেলৈক ম্পদ 

 বযবার জনয াযনী বা রঞ্জামগুলশত 
প্রশবলালযকার 

 লমলত য়ার জনয লনরাপদ স্থান 
 কাজ করার জনয লনরাপদ স্থান 

 
ফক. িলস্ট্র্য়ান, িযান্ড লড ঘাটি, গাে ফন্টাডে  ফপ্রাগ্রাম লডজািআন: 
এ টুলকট টু ফডিাপ, ফস্ট্র্নশথন িযান্ড এেপযান্ড িযাশডাশশন্ট 
গাে ফপ্রাগ্রাম, পপুশলন কাউলন্প, 2010 

 ঞ্চয় 
 ঋণ 
 িথেশপ্ররণ পলরশবা 
 িনযানয িথেননলতক পলরশবাগুল 

 
 

'লেরাপদ' িাে লক? 
যুব ম্প্রদায়শক স্বাস্থযকর লনবোেন করশত যা িনুপ্রালণত কশর একটি লনরাপদ এবিং ায়ক 
পলরশবল  ফটিরিআ একটি িিংল । এিআ প্রশঙ্গ ‚লনরাপদ‛ বশত ফবাঝায় ট্র্মা, িলতলরক্ত 
োপ, লিংা (িথবা লিংার িয়) িথবা লনগ্রশর িনুপলস্থলত । ায়ক মাশন এমন একটি 
পলরশবল যা পলরবার, িনযানয প্রাপ্তবয়স্ক বযলক্ত (যার মশযয িন্তিূে ক্ত  ললক্ষক, এবিং যুব  
যমীয় ফনতারা) এবিং ঙ্গীশদর াশথ একটি িআলতবােক, ঘলনষ্ট ম্পকে  প্রদান কশর। 
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লঙ্গ লিলিক লিংার ফক্ষশে লকশলার-লকশলারীশদর াশথ একটি িশক্ষপ ফট িঅপ করার যাপগুল  

 
 

 

ূে: িআয়ুথ ের িআয়ুথ: এ মযানয়ুা ের এম্পায়ালরিং িআয়িং লপপ টু িযাশে ফজন্ডার ফবড িাশয়াশন্প থ্রু লপয়ার এডুশকলন, ফমলডশটলরলনয়ান 
িআন্পটিটিউট িে ফজন্ডার োলডজ, 2012 

 

এিআিাশব 
 

এর দ্বারা: লঙ্গ-লিলিক লিংা এবিং লঙ্গ 
ম্বন্ধীয় লনয়ম এবিং লঙ্গ মতা ববৎকরশণর 
ফক্ষশে এর মূ কারণগুল ম্বশন্ধ স্বল্পবয়ীশদর 

জ্ঞান এবিং ফবাঝাপ়িা বলৃি কশর। 

এর দ্বারা: একটি লনরাপদ পলরশবল কতলর 
করা ফযখাশন স্বল্পবয়ীরা িশেণ করশত 
পারশব ফয লকিাশব লঙ্গ-লিলিক লিংা 

প্রতযক্ষিাশব তাশদর এবিং তাশদর ঙ্গীশদর 
প্রিালবত কশর। 

 

এর দ্বারা: স্বল্পবয়ীশদর তাশদর িলযকারশক লকিাশব 
মূয লদশত শব এবিং ম্মান করশত তা লেলিত করশত 
এবিং মূযশবায এবিং িনযানযশদর ম্মান করার 
লবয়টিশক লেলিত করশত ক্ষম করা। 

 

এর দ্বারা: স্বল্পবয়ীশদর দক্ষতা এবিং 
িঅত্মলবো প্রদান করার মাযযশম 

ক্ষমতায়ন করা যাশত তারা তাশদর 
লনশজর মদুাশয়র পলরবতে শনর এশজন্ট 

শয় উঠশত পাশর এবিং ফযখাশন 
লঙ্গ-লিলিক লিংা তাশদর এবিং 
তাশদর ঙ্গীশদর প্রিালবত করশে 

ফখাশন তারা লঙ্গ-লিলিক লিংাশক 
প্রলতস্পযো জানাশত পাশর এবিং তা 

প্রলতশরায করশত পাশর। 
 

এর দ্বারা: GBV 
প্রলতশরাশযর ফক্ষশে 
স্বল্পবয়ীশদর াশথ কাজ 
করার জনয িঅনষু্ঠালনক 
এবিং িনানষু্ঠালনক ফটিিংশ 
তথয এবিং াযনী  
ললক্ষক প্রদান করা। 

 

এর দ্বারা: স্বল্পবয়ীশদর মশযয GBV 
প্রলতশরাশযর ফক্ষশে সু্ক এবিং িনানষু্ঠালনক 
ললক্ষা ফকন্দ্রগুলর িূলমকা উন্নত কশর এবিং 

লষু্ণতা, ম্মান এবিং মতার লিলিশত গশ়ি 
ঠা ম্পকে গুল ম্বশন্ধ প্রোর কশর। 
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লঙ্গ লিলিক লিংা ফপ্রাগ্রাম স্তশক্ষশপর জেয মুখয প্রলৈস্পিযাগুল 
 

- ফবললরিাগ মাশজ লঙ্গ লিলিক লিংা ামালজক িনুশমাদন পায়, প্রথাগত কাজগুলর মাযযশম এটিশক 
বাল়িশয় ফতাা য় এবিং ফিআ কারশণ পলরবতে ন করা কঠিন । 'নন-িআুয' লাশব এটা প্রায়িআ পলরবার, 
মুদায় এবিং যমীয় ফনতাশদর দ্বারা প্রলতত করা ফযশত পাশর । ুতরািং মুদাশয়র এিআ পলরবতে ন 
স্বীকার কশর ফনয়ার জনয 'প্রস্তুত য়া' গুরুতর। 
 

- ফবললরিাগ ফক্ষশেিআ লঙ্গ লিলিক লিংা মাযান করার বযাপারটি রাজননলতক লবয়ূেীশত কম 
গুরুত্বপূণে। মলাশদর পালরবালরক লিংা ফথশক ুরক্ষা প্রদান করার িঅিআন এবিং বাযলববা লনশয 
িঅিআশনর মশতা িঅিআনগুল খারাপিাশব প্রণয়ন করা ফথশকিআ এটি স্পষ্ট ফয ফযখাশন রাজননলতক লদচ্ছার 
িিাব, কম পলরমাশণ িথে বরােকরণ এবিং িঅিআন ববৎকরশণর ফক্ষশে িলে ফবয়ারারশদর 
প্রলতশরাযিআ প্রযান বাযা 
 

- লকেু বাযলববা ফপ্রাগ্রাম িািাশব মূযালয়ত শয়শে, এবিং িশনক প্রলতশ্রুলতলী ফপ্রাগ্রাম এশকবাশরিআ 
মূযায়ন করা য়লন।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
লবিাগ V: লকশলার-লকশলারীরা যখে লঙ্গ লিলিক লিংার িলিশযাগ করশবে ৈখে ৈাশদর লক করা উলচৎ 
এবিং ফকাো যাওা উলচৎ? 
 
ফয লকশলার-লকশলারী লঙ্গ লিলিক লিংার মু্মখীন শয়শেন তার পশক্ষ তা বা এবিং াাযয োয়ার 
বযাপারটি িতযন্ত কঠিন শত পাশর । এর িশনকগুল কারণ িঅশে: লঙ্গ লিলিক লিংা এবিং কবশমযর মূ 

মূ ফয লবগুল মশে রাখা দরকার! 

 ককশলার একিআরকম ফেলণিুক্ত নয়; প্রলতটি বয়শর লনজস্ব লকেু োলদা এবিং প্রবণতা িঅশে । 
এিআ লিন্ন লিন্ন োলদা এবিং প্রবণতাগুলশক লবশবেনা করা এবিং ফিআ িনুাশর ফপ্রাগ্রাম 
লডজািআন করা এবিং প্রশয়াগ করা ফপ্রাগ্রাশমর জনয গুরুত্বপূণে 

 লবশল কশর লকশলারীশদর প্রবণতা িঅশে: ফপ্রাগ্রামটিশক িবলযিআ লকশলারীশদর প্রবণতাগুল 
মাযান করশত শব লবশল কশর ফযৌন এবিং লঙ্গ লিলিক লিংা  

 একটি ক্ষমতায়ন লবলয বযবার কশর লকশলার-লকশলারীশদর াশথ ক কাজগুল করাটা 
গুরুত্বপূণে 
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ামালজক লনয়শমর মশযয িন্তলনেলত তািআ এটিশক প্রলতস্পযো জানাশনা কঠিন শয় শঠ । এিআ কবপরীতয লেলেত 
করার জনয বাযলববা একটি িা উদারণ । িঅিআশনর ফোশখ দন্ডনীয় িপরায য়া শত্ত্ব, মাশজ 
বাযলববাশর দারুন গ্রণশযাগযতা িঅশে এবিং ফিআকারশণ এটিশক প্রলতত করা (লকশলারী এবিং তাশদর 
পলরবাশরর দ্বারা) কঠিন শয় শঠ । ফয লববালত লকশলারীরা তাশদর লববালত জীবশন লিংার মু্মখীন শয়শে 
তাশদর কাশে লবকল্প না থাকার কারশণ িথবা তাশদর ন্তান জল়িত থাকার কারশণ তারা তাশদর লনগৃীত 
ম্পশকে র মশযয থাকশত বাযয বশ মশন করশত পাশরন । লকেু লববালত লকশলারীশদর জনয, তাশদর পুরু 
িিংলীদারশক ফেশ়ি িঅার কারশণ ৃলষ্ট য়া িথেননলতক মযা মানলক বা লারীলরক দিুঃখশক োলপশয় যায় । 
বাযলববা  লঙ্গ লিলিক লিংা প্রলতশরায করার জনয পালরবালরক এবিং মুদাশয়র মথেশনর িিাব  
এটির লবদযমানতার িনযতম কারণগুলর একটি ।এিআ িমবযেমান প্রমাণগুল ুপালরল কশর ফয যখন মুদাশয়র 
লনয়মগুল রূপান্তলরত য় তখন লঙ্গ ম্বন্ধীয় লনয়মগুল পলরবলতে ত য় এবিং বজায় রাখা য় । ফিআকারশণ 
লঙ্গ িমতা ম্বন্ধীয় লনয়মগুল পলরবতে ন করার জনয মুদাশয়র াশথ কাজ করা কঠিন শয় শঠ।  
 
লঙ্গ লিলিক লিংা কমেূেীগুল দটুি ফেলণর মশযয পশ়ি: প্রলতশরায এবিং প্রতুযির । প্রলতশরাশযর ফক্ষশে, 
কমেূেীগুল GBV প্রলতশরায করশত াাযয করার জনয কাজ কশর । ফমশয়শদর ামালজক, স্বাস্থয ম্পলকে ত, 
িথেননলতক এবিং লারীলরক ম্পদ গশ়ি ফতাা শ তা তাশদর দক্ষতা, জ্ঞান, িঅত্মম্মান এবিং িথেননলতক 
িবস্থা প্রদান কশর যা তাশদর ঐ যরশনর িবস্থাগুলশক এ়িাশত যথাম্ভব াাযয কশর । ফপ্রাশজশক্ট 
িিংলগ্রণকারী, লবশল কশর স্বল্প বয়ী ফমশয়শদর াশথ পরামলে কশর এবিং তাশদর দ্বারা উশেলখত "ি-
লনরাপিা"-এর লতে াবীর লিলিশত লঙ্গ লিলিক লিংা প্রলতশরাশযর ফকৌল কতলর য়া উলেৎ । GBV-এর 
উপর প্রললক্ষণ িলযশবলন যাশত ফমশয়রা লবলিন্ন যরশনর লঙ্গ লিলিক লিংা, তাশদর িলযকারগুল, ফকানটি 
যথাযথ িঅেরণ এবিং ফকানটি নয় ফিআ ম্বশন্ধ এবিং যলদ তারা, িথবা তাশদর ফকান বনু্ধ/িঅত্মীয় লিংার 
মু্মখীন ন তাশ লক করশত শব ফিআ ম্বশন্ধ শেতন শত পাশর।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GBVফৈ ফয মূ লবটি িন্তিূয ি করশৈ শব 
• GBV লক এবিং এটি মানবালযকার ঙ্ঘন ফকন 
• লিংার লবলিন্ন যরনগুল লক লক -লারীলরক, 

িঅশবগগত/মানলক, িঅথে-ামালজক, ফযৌন এবিং ফমৌলখক 
• লিংা েি লক এবিং লক একজন মানুশক লিংাত্মকিাশব 

িঅেরণ করশত উৎালত কশর 
•  পলরবার, মদুায়, মাজ এবিং িথেনীলতর উপর 

GBV-এর প্রিাব 
• িঅপনার ফদশল GBV ম্বন্ধীয় িলযকারগুল লক লক 
• GBV-এর ঘটনার প্রতুযির ফদয়ার ফক্ষশে মূ 

পদশক্ষপগুল লক লক-লেলকৎাগত, িঅিআনগত, ামালজক 
এবিং িঅিআন ববৎকরণ 

 
GBV-এর প্রৈুযির ফদওা 
ফমশয়রা লিংার িলিশযাগ করার ময় াাশযযর জনয ফমশয়রা 
ফকাথায় ফযশত পাশর ফিআ তশথযর বযাপাশর প্রস্তুত থাকুন । এমন 
িংস্থাগুলর তালকা কতলর করা যারা ায়তা প্রদান কশর এবিং 
ম্পকে  গশ়ি ফতাশ িথবা স্থানীয় উৎগুল  এবিং এমন 
িংস্থাগুলর াশথ ফযাগূে কতলর কশর যারা গুরুত্বপূণে  

করণী 
 একটি উৎ-এর তালকা এবিং 

ফরোশর ফনটয়াকে  কতলর করুন 
যাশত GBV-এর ফক্ষশে কমেূেীগুল 
দ্রুত প্রতুযির লদশত পাশর 

 GBV যলদ াশমলািআ ঘশট তাশ তা 
ামাশনার জনয কমীশদর প্রশয়াজনীয় 
প্রললক্ষণ এবিং দক্ষতা প্রদান করুন 

 ফমশয়শদর ামালজক ম্পদ এবিং 
লনরাপিা পলরকল্পনা কতলর করুন 
যাশত GBV-ফক যথাম্ভব িািাশব 
প্রলতশরায করা ফযশত পাশর 

 GBV, এর প্রিাব এবিং এটি লকিাশব 
মানবালযকার ঙ্ঘন কশর ফিআ 
ম্বশন্ধ শেতনতা বলৃি করার জনয 
পলরবার এবিং মদুাশয়র াশথ কাজ 
করুন 

বজয েী 
 প্রতুযির লদশত খুব ফদলর না শয় 

যায়া পযেন্ত িশপক্ষা করুন! 
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লঙ্গলিলিক লিংা, লবশল কশর মলাশদর লবরুশে লিংাশক বার জেয মূ পদশক্ষপগুল। 
 

 মযাগুল ম্পশকে  শেতন ফান:  শেতন শয় ঝুুঁ লকর মশযয থাকা একজন মলা/ফমশয়শক জানুন । 
একজন স্বামী/িিংলীদার/পলরবাশরর দয লযলন লনয়ন্ত্রণমূক বযবার ফদখান; মলা/ফমশয়শদর উপর 
করা ক্ষতগুলর উপলস্থলত, যা কীিাশব ফগুল ঘশটশে তার বযাখযার াশথ ফমশ না-ফিআ লিংাগুলশক 
লেলিত করার ম্ভাবয ূে শত পাশর।  

 প্রে করুন: বযলক্তগত এবিং ি-লবোরমূক িঅকাশর প্রেগুল করুন। প্রতযক্ষিাশব করা প্রেগুল াাযয 
কশর না । পলরবার/স্বামী/িিংলীদাশরর ামশন প্রে করাটা ফমশয়শদরশক/মলাশদরশক িঅর বৃির 
ঝুুঁ লকর মশযয ফেশত পাশর।  
 

 স্বাস্থয পলরশবার ফক্ষশে প্রশবলালযকার াি করশত ক্ষম কশর:  ামানয িঅঘাশতর জনয প্রাথলমক 
লেলকৎা প্রদান করুন । বশ়িা/গুরুতর প্রিাশবর জনয, যলদ প্রশয়াজন য় তাশ ক্ষলতগ্রি 
মলাশদর/ফমশয়শদরশক উপযুক্ত স্বাস্থয পলরেযো ুলবযা এবিং রক্ষীর কথা উশেখ করুন। 
 

 িঅশবগমূক ায়তা প্রদান কশর:  পুনরায় লনলিত করুন ফয ‘লনগ্র তার ফদা নয়’ । ফদা, রাগ, 
জ্জা, িয় এবিং লবণ্ণতার িনুিূলতগুলশক িলতিম করশত তাশক াাযয করুন । লনশজর এবিং তার 
ন্তানশদর জনয(ফযটা শত পাশর) জায়গা িথবা লনরাপদ িঅেয়শক লেলিত করশত বুন। 
 

 িঅিআনম্মত িঅেশয়র ম্বশন্ধ তথয:  োেে  িআনেশমেলন লরশপাটে  িথবা ফডাশমলেক িআলন্পশডন্ট লরশপাটে  
দাশয়র করা; PWDVA-এর িযীনস্থ ুরক্ষা িঅলযকালরক; বাযলববা প্রলতশরাযী িঅিআশনর িযীনস্থ 
বাযলববা প্রলতশরাযকারী িঅলযকালরক এবিং লজা িশরর িঅিআলন ায়তা ফকন্দ্রগুলর ফযাগাশযাশগর 
লবলদ লববরশণর মশতা িঅিআলন লবকল্পগুলর লবশয় তথয িাগ কশর লনন । মথেন/ফরোশর 
প্রলতষ্ঠানগুলর একটি তালকা রাখুন যা লিংায় জীলবত মলা/ফমশয়শদরশক ায়তা করশব।  

 
 
লঙ্গলিলিক লিংা প্রলৈশরাি করার মূ পদশক্ষপগুল। 
 

 িংলত গশ়ি তুুন: লিশজ ফথ যালনশটলন িযান্ড লনউলট্র্লন কলমটিজ (VHSNC); গ্রাম 
পঞ্চাশয়ত; মলা মন্ড, লকশলারী মন্ড িআতযালদর মশতা িনযানয মুদায় লিলিক ফগাষ্ঠীর াশথ 
িিংলীদালরত্ব গশ়ি তুুন 
 

 লবদযমান ফোরামগুলশক বযবার করুন:  মলা/ফমশয়শদর লবরুশি িংগঠিত য়া লিংাশক মযা 
লাশব িঅশােনা করার জনয মালক PHC পযোশােনা লমটিিং; পণ ম্পলকে ত লনগ্র, ললশুতযা, 
লঙ্গলিলিক ফযৌনতা লনবোেন প্রিৃলতরলবরুশি প্রোর িংগঠিত করার জনয VHSNC-এর মশতা লবদযমান 
ফোরামগুল 
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 মুদায়শক লললক্ষত কশর তুুন এবিং শেতনা বাল়িশয় তুুন:  লঙ্গলিলিক লিংা এবিং এর প্রিাব 

িঅশােনা করার জনয লকশলার-লকশলারী এবিং মলাশদর াশথ লমটিিং-এর বশন্দাবি করুন ।‘ফমশয়রা 
পরায়া যন’; বাযলববা  লকশলারীশদর লনরাপিাশক লনলিত করার একটি উপায়; ফকবমাে 
ফেশরািআ বৃি বয়শ ায়তা প্রদান করশত পাশর এিআ যরশণর লঙ্গলিলিক উপকথাগুলশক দরূ করশত 
এিআ যরশণর লমটিিংগুলশক বযবার করুন । মলাশদর লবরুশি িংগঠিত য়া লিংার মযা এবিং 
এটিশক লঘশর থাকা প্রবাদগুল ফযমন ‘প্রার করা িাবাাশক প্রকাল করার িঅর একটি রূপ’; 
‘িঅমার পর লনযোতন য়াটা াযারন বযাপার' এবিং 'এটািআ িঅমার িাগয’; ‘যলদ একটি ফমশয় 
যলেত য় তাশ ফটি ফমশয়টিরিআ ফদা’; ‘ফমশয়শদরশক কম বয়শ লবশয় লদশয় ফদয়া উলেত কারণ 
এটি তাশদরশক ফযৌন লনগ্রশর াত ফথশক রক্ষা কশর’ িআতযালদ মাযান করুন। 
 

 পুরু এবিং ফেশশদরশক লপ্ত করুন: পুরু এবিং ফেশশদরশক মান িিংলীদার এবিং শযাগী করুন 
 
লকশলার-লকশলারীরশদর িলিকার ুরলক্ষৈ করশৈ কাজ করার জেয েযালাো ফরোশর 
িগযাোিআশজলে/িআন্সটিটিউলশের ৈালকা 
 

 েযালাো কলমলে ের ফপ্রাশটকলে িে চািআল্ড রািআট 
http://ncpcr.gov.in/ 
2007 াশর মােে  মাশ ফাকিার একটি িঅিআন (2005) দা কলমলন ের ফপ্রাশটকলন িে োিআর্ল্ 
রািআট িঅিআন 2005-এর িযীশন নযালানা কলমলন ের ফপ্রাশটকলন িে োিআর্ল্ রািআট 
(NCPCR) প্রলতলষ্ঠত শয়লে । কলমলশনর িঅশদল  ক িঅিআন, নীলত, কমেূেী এবিং প্রলালনক 
গঠনতন্ত্র ললশু িলযকাশরর দলৃষ্টশকাশণর াশথ ঐকবি য়া লনলিত করা, ফযমন িারশতর িংলবযান 
এবিং ললশুশদর িলযকাশরর বযাপাশর UN শম্মশন লন্নশবললত িঅশে । 0 ফথশক 18 বের বয়শর মশযয 
ললশুশক একজন বযলক্ত লাশব িংজ্ঞালয়ত করা শয়শে । রাজযিশর, ফেট কলমলন ের োিআর্ল্ রািআট 
ফট িঅপ করা শয়শে। 
 

 েযালাো কলমলে ের ফপ্রাশটকলে িে চািআল্ড রািআট 
রাশজযর ক িঅিআন, নীলত এবিং ললশুশদর িলযকার তুশ যরার জনয গ্রণ করা কমেূেীগুল লনলিত 
করার জনয ফেট কলমলন (নযালানা কলমলশনর রূপশরখায়) ফট িঅপ করা শয়লে। এটি জাতীয় 
কতৃে পশক্ষর িনুরূপ কাজ কশর । রাজয কলমলশনর পূণে তালকার জনয ফদখুন: 
http://ncpcr.gov.in/statecom.php 
 

 চািআল্ডািআে িআলিা োউশিলে (CIF) 
 
http://www.childlineindia.org.in/ 
ফদল জশু়ি োিআর্ল্ািআন পলরশবার গুণগত উন্নয়ন পযেশবক্ষণ করার জনয এবিং লনলিত করার জনয 
িারশতর রকাশরর ায়তায় ফনাডা িংস্থা লাশব CIF ফট িঅপ করা শয়শে ।চািআল্ডািআে  
একটি লেিঃশুল্ক ফোে পলরশবা (1098)  ফযখাশন ফযশকউ ললশুশদর স্বাশথে ায়তার জনয ফোন করশত 

http://ncpcr.gov.in/
http://ncpcr.gov.in/statecom.php
http://www.childlineindia.org.in/
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পাশরন।মগ্র িারত জশু়ি এর 50টি িিংলীদার িংস্থার ফনটয়াশকে র মাযযশম এটি 31টি রাশজযর 
291টি লশর এবিং িআউলনয়ন ফটলরটলরশত কাজ কশর । এর িিংলীদার িংস্থাগুলর দ্বারা ফয পলরশবা 
প্রদান করা শব তার জনয নূনযতম গুণমাশনর ুপালরল কশরশে ফযগুল ফদশলর লবলিন্ন লশর 
োিআর্ল্ািআন ফপ্রাগ্রামগুল প্রশয়াগ কশর । এটি প্রস্তুলতমূক কাযেকাপ শুরু কশর যা ফযশকান লশর 
োিআর্ল্ািআন পলরশবা শুরু করার িঅশগ করা য় ।ললশু কযাণ ম্পলকে ত প্রশেষ্টাগুলশক মজবুত করার 
জনয প্রশয়াজনীয় শেতনতা এবিং মথেশনর ফক্ষশে CIF জল়িত। 
 
 

 েযালাো িআন্সটিটিউট িে পাবলক ফকািপাশরলে িযাি চািআল্ড ফডশিপশমন্ট 
 
http://nipccd.nic.in/ 
দা নযালানা িআন্পটিটিউট িে পাবলক ফকািপাশরলন িযান্ড োিআর্ল্ ফডশিপশমন্ট NIPCCD নাশম 
জনলপ্রয়, এটি একটি প্রযান িংস্থা যা মলা এবিং ললশু উন্নয়শনর ামলগ্রক ফডাশমশন ফস্বচ্ছা কাজ 
গশবণা, প্রললক্ষণ এবিং ডকুশমশন্টলশনর কাশজ লনশয়ালজত । 1966 াশ লনউ লদেীশত ফাযািআটি 
ফরলজশস্ট্র্লন িযাক্ট 1860-এর িযীশন প্রলতলষ্ঠত শয়লে, এটি মলা এবিং ললশু লবকাল মন্ত্রশকর 
পৃষ্ঠশপাকতায় কাজ কশর । ফদশলর িঞ্চ-লিলিক প্রশয়াজনীয়তা পূরশণর জনয প্রলতষ্ঠানটি গুায়াটি 
(1978), বযাঙ্গাশার (1980), শণৌ (1982) এবিং িআশন্দার (2001)-এ োরটি িঅঞ্চলক ফকন্দ্র 
প্রলতষ্ঠা কশরশে । প্রলতষ্ঠানটি িআলন্টশগ্রশটড োিআর্ল্ ফডশিপশমন্ট ালিে শ (ICDS) ফপ্রাগ্রাশমর প্রললক্ষণ 
কমীশদর জনয লীে প্রলতষ্ঠান লাশব কাজ কশর । ফনাডা লরশাে এশজলন্প লাশব, িআলন্টশগ্রশটড োিআর্ল্ 
ফপ্রাশটকলন লস্কম (ICPS)-এর নতুন লস্কশমর িযীশন জাতীয় এবিং রাজযিশর কমীশদর প্রললক্ষণ এবিং 
ক্ষমতা কতলর করার িার এর উপর নযি িঅশে । ললশুশদর িলযকার এবিং SAARC ফদলগুলশত মলা 
এবিং ললশু পাোর প্রলতশরাশযর মশতা দটুি গুরুত্বপূণে লবশয় প্রললক্ষণ প্রদান করার ফনাডা প্রলতষ্ঠান 
লাশব মলা এবিং ললশু লবকাল মন্ত্রশকর দ্বারা মশনানীত শয়শে। 

 
 
 ললশু িলিকার ুরলক্ষৈ করার (িআলন্টশগ্রশটড চািআল্ড ফপ্রাশটকলে লিশমর িিীশে িঅশদলপ্রাপ্ত) জেয 

িঞ্চ/রাজয/লজা এবিং ব্লক স্তশরর রকারী কৈৃয পক্ষ 
 
িঅঞ্চলক 

o নযালানা িআন্পটিটিউট িে পাবলক ফকািপাশরলন িযান্ড োিআর্ল্ ফডশিপশমন্ট (NIPCCD)-
এর োরটি িঅঞ্চলক ফকশন্দ্র ললশু ুরক্ষা লবিাগ 

o CHILDLINE িআলন্ডয়া োউশন্ডলন (CIF)-এর োরটি িঅঞ্চলক ফকন্দ্র 
রাজয 

o ফেট োিআর্ল্ ফপ্রাশটকলন ফাযািআটি (SCPS) 
o ফেট িযাডপলন লরশাে এশজলন্প (SARA) 
o ফেট োিআর্ল্ ফপ্রাশটকলন কলমটি (SCPC) 
o ফেট িযাডপলন িযাডিািআজালর কলমটি 

লজা 
o লজা োিআর্ল্ ফপ্রাশটকলন ফাযািআটি (SCPS) 
o লজা োিআর্ল্ ফপ্রাশটকলন কলমটি (SCPC) 
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o স্পনরললপ িযান্ড েোর ফকয়ার িযাপ্রুিা কলমটি (SFCAC) 
 

ব্লক এবিং গ্রাম স্তর  
o িক িরীয় োিআর্ল্ ফপ্রাশটকলন কলমটি 
o গ্রাম িরীয় োিআর্ল্ ফপ্রাশটকলন কলমটি 
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