
হ্যাল�যা, আই অ্যাম 

ম�ূ বিষয়সমূহ 
• সারসংক্ষেপটি হ্াক্�া আই অ্াম (এইচ আই এ) 

কার্যক্রক্ম ব্বহৃত ততনটি ককৌশক্�র মক্্্ একটিক্ক 
তুক্� ্ক্রক্ে: তা হ� ইন্ারক্েনাক্রশনা� পদ্ধতত, বা 
পতরবাক্রর মক্্্ অক্নকগুক্�া প্রেক্মের সম্পৃক্ততা; 

• এইচআইএ তরুণ সমাে ও তাক্ের তপতামাতাক্ের 
সাক্ে তনক়্ে একটি মততবতনম়ে সভার আক়্োেক্নর 
মা্্ক্ম সমাক্ের তরুণ েনক্�াষ্ঠী, তাক্ের তপতামাতা 
ও ততন-প্রেক্মের েনক্�াষ্ঠীক্ক সম্পৃক্ত কক্র। এই 
্রক্ণর ক�াষ্ঠীগুক্�া তরুণক্ের োনার পতরত্ বাডা়ে, 
বা�্তববাক্হর প্রতত তাক্ের েষৃ্টিভতগি পতরবত্য ন কক্র, কেক্� 
কমক়্ের মক্্্ সম্ক্য ক্ক স্াভাতবক ও করৌনতাবতহভ্্য ত 
করক্ত সহা়েতা কক্র এবং সক্ব্যাপতর বা�্তববাহ এবং 
অল্প ব়েক্স �ভ্য ্ারক্ণর ঝঁুতক সম্ক্ক্য  তপতামাতার 
সক্চতনতা বপৃতদ্ধ কক্র;

• েক্� অংশগ্রহণকারীক্ের সাক্ে তাক্ের পতরবাক্রর 
সেস্ক্ের ম্্কার সম্ক্য  আক্�র কচক়্ে ভা� হ়ে, এর 
সাক্ে সাক্ে তাক্ের আত্মতবশ্াস বাক্ড আর করক্কাক্না 
তবষ়ে তনক়্ে পতরবাক্রর সেস্ক্ের সাক্ে ক�া�াক্ম�া 
আক্�াচনা করক্ত তবি্াক্বা্ কক্র না। তকক্শার-
তকক্শারীরা োনা়ে কর তাক্ের বাবা-মারা তাক্ের কো 
মক্নাক্রা� তেক়্ে শুনক্ে এবং অতভভাবকরাও ব�ক্েন 
কর তাক্ের সন্ানরা তাক্ের সাক্ে এ�ন ক�া�াক্ম�াভাক্ব 
করক্কাক্না তবষ়ে তনক়্ে আক্�াচনা কক্র; 

• বা�্তববাক্হর তবষ়েটি এসআরএইচআর-সম্রককিত 
অন্ান্ তবতভন্ন তবষ়ে তনক়্ে কো ব�ার েন্ একটি 
রোরে স্চনা তহক্সক্ব মক্ন করা হক্ছে। এই তবষ়েক 
আক্�াচনাগুক্�া মানুক্ষর ঘক্র ঘক্র কপৌকঁ্ে কেও়োর 
ফ�স্রূপ পতরবাক্রর মক্্্ আক্�র কচক়্ে কবতশ কোবাত্য া 

হ়ে। আর এর কারক্ণ সম্ক্ক্য র উন্নতত ঘক্ে এবং কসই 
সাক্ে পাতরবাতরক সংহততর বপৃতদ্ধ পা়ে; 

• এক্ষেক্রে পরামশ্য এই কর, ভতবষ্ক্তর কাক্ের ো়ে�া (১) 
একটি পতরবাক্রর সক� প্রেক্মের সেস্ক্ের একইভাক্ব 
এবং একই গুরুত্ব সহকাক্র তবতভন্ন কার্যক্রক্ম অন্ভু্য ক্ত 
কক্র পরস্পক্রর মক্্্ মত তবতনম়েক্ক উৎসাতহত করা 
এবং (২) ওই সম্প্রোক়্ের কনতপৃ ক্ত্ব ভতবষ্ক্তর কাক্ের 
ো়ে�াগুক্�ার নকশা করা রা কেকসই উন্ন়েক্নর 
কো মাো়ে করক্� ওই সম্প্রোক়্ের উক্দেক্শ্র সাক্ে 
সামঞ্জস্প্ণ্য হক্ব। 

িযাং�যালেলে 
িযা�্বিিযাহ েরূ করলে 
ইন্যারলেনযালরেনযা� 
পদ্ধবের ি্িহযার
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ভূবমকযা 

হ্যাল�যা, আই অ্যাম (এইচআইএ) কার্যক্রমটির (২০১৭ - ২০২০) মূল উদ্দেশ্য ছিল 
বাংলাদ্েদ্শ বাল্যছববাহ, ককদ্শাদ্র গর্য ধারণ এবং স্কু ল থেদ্ক ঝদ্র পডা থরাধ করা। 
কার্যক্রমটি একটি বহুমাছরিক পদ্ধছি ব্যবহার কদ্র থরখাদ্ে পবেটিভ ররযা� মলেব�ং, 
ইন্যার- রেনযালরেনযা� েযায়�গ এবং এেুলেইনলমন্ অন্তরকু্য ক্ত ছিল। এই কম্যসূছচ রকুবক-
রকুবিীদ্ের বাল্যছববাদ্হর ছবরুদ্দ্ধ ব্যবস্া গ্রহদ্ণ উৎসাছহি কদ্র এবং বাবা-মা এবং 
সমাদ্ের থেিাদ্ের উৎসাছহি কদ্র থমদ়্েদ্ের আশা আকাঙ্ক্া পূরদ্ণ িাদ্ের পাদ্শ 
ো াডাদ্ি। সম্প্রো়েছরছতিক কার্যকলাদ্পর মাধ্যদ্ম কার্যক্রমটি প্া়ে ৮০,০০০ েে এবং 
ছবছরন্ন ছমছি়োর মাধ্যদ্ম প্া়ে সাি ছমছল়েদ্েরও থবছশ থলাদ্কর কাদ্ি থপৌদঁ্িদ্ি। এটি 
ছয়টি উপলে�যা (থেলা) েুদ্ড িরুণদ্ের ক্ছিকারক সামাছেক ছে়েমাবলী রাঙ্গদ্ি 
উৎসাহী কদ্রদ্ি রাদ্ি িারা ছেদ্েদ্ের রছবষ্যদ্ির ছসদ্ধান্ত ছেদ্েরাই ছেদ্ি পাদ্র।



পদ্ধবে 

এইচআইএ তরুণ সমাে ও তাক্ের তপতামাতাক্ের 
সাক্ে তনক়্ে একটি মততবতনম়ে সভার আক়্োেক্নর 
মা্্ক্ম সমাক্ের তরুণ েনক্�াষ্ঠী, তাক্ের 
তপতামাতা ও ততন-প্রেক্মের েনক্�াষ্ঠীক্ক সম্পৃক্ত 
কক্র। রার উক্দেশ্ তে� সেস্ক্েরক্ক তে্, তবতভন্ন 
েষেতা এবং সামাতেক সহা়েতা প্রোন করা; 
সেস্ক্ের সামাতেকীকরণ এবং আক্শপাক্শর 
আত্মী়েস্েনক্ের সহা়েতার ো়ে�া তততর করা; 
এবং পতরবার ও সমাক্ে কমক়্েক্ের তনক়্ে চারপাক্শর 
ত�গিসম্রককিত তন়েমাব�ীর পতরবত্য ন আনা। 

কযার্যক্রম

েরুণ সঙ্ঘ: এ সক্ঘে সমাক্ের তরুণ 
সেস্ক্ের করৌন ও প্রেনন স্াস্্ এবং অত্কার 
(এসআরএইচআর) সম্ক্ক্য  োনাক্না হ়ে কর�াক্ন 
তবক্শষভাক্ব কোর কেও়ো হ়ে বা�্তববাক্হর 
মত তবষক়্ের উপর। প্রােতমকভাক্ব কার্যক্রমটি 
রােোরস এর তম এবং মাই ও়োর্্য  নামক করৌন 
তশষো তবষ়েক একটি পাঠ্স্তচ অনুসরণ কক্র, আর 
তারপক্র বা�্ তববাহ, তকক্শাক্র �ভ্য ্ারণ এবং সু্� 
কেক্ক ঝক্র পডা তবষক়্ে আরও ব্াপকভাক্ব ব্া�্া 
করা একটি অক্পষোকপৃ ত কোে ও তকক্শার-বান্ধব 
মতিউ� তততর কক্র। মতিউ�টির নাম আমাক্ত 
আতম ( তম এন্ড মাইক্স�ফ)। এই কার্যক্রক্মর কমমীরা 
তরুণ সক্ঘের মক্্্ কেক্ক রারা সবক্চক়্ে কবতশ 
সতক্র়ে ভ্তমকা পা�ন কক্রক্ে কসই সক� সেস্ক্ের 
শনাক্ত কক্র এবং তাক্ের এই কার্যক্রক্মর রুব 
কনেও়োক্য গুক্�াক্ত করা�োক্নর েন্ উৎসাতহত 
কক্র। এই কনেও়োক্য গুক্�া ম্�ত স্ানী়ে পর্যাক়্ে 
বা�্তববাহ কমাকাক্ব�া়ে কাে করত এবং কসই 
অনুরা়েী কম্য পতরকল্পনা করত। 

বপেযামযােযালের সঙ্ঘঘঃ তকক্শার তকক্শারীক্ের 
মক্্্ রারা তরুণক্ের সক্ঘে সম্পৃক্ত তে� তাক্ের 
বাবা-মাক্েরক্ক একটি আ�াো সক্ঘে আমন্ত্রণ 
োনাক্না হক়্েতে�। রার নাম তপতামাতাক্ের সঘে। 

এই কার্যক্রক্মর আওতা়ে একটি পপৃেক পাঠ্ক্রম 
তততর করা হক়্েতে� রা ব়ে়ঃসতন্ধ, বাবা-মা, সম্ক্য , 
বা�্তববাহ এবং ত�গি-তভততিক সতহংসতার মক্তা 
তবষ়ে তনক়্ে আক্�াচনা কক্র, সাক্ে সাক্ে একটি 
সহা়েক পতরক্বশ তততরর কো বক্� এবং সক্ব্যাপতর 
তপতামাতাক্ক তাক্ের সন্ানক্ের তবক়্ের ব্াপাক্র 
তবক্শষ ভ্তমকা পা�ক্নর উপর কোর কে়ে। 
তরুণরা এবং তপতামাতাক্ের সঘে একরে হক়্ে 
তাক্ের তনে সম্প্রোক়্ে তবতভন্ন পতরবত্য নম্�ক 
কাে কক্রক্ে: 

• এইচআইএ এর আসন্ন সক� কম্যকাক্ডের সাক্ে 
সম্পৃক্ত অংশীোরক্ের কস তবষক়্ে তবস্াতরত 
োনাক্না এবং এই আক়্োেক্ন করা� তেক্ত 
সংতলিটি সম্প্রোক়্ের সেস্ক্ের এক মক্চে আনা; 

• সহকমমী এবং প্রততক্বশীক্ের মাক্ঝ বা�্তববাক্হর 
ষেততকর প্রভাব সম্রককিত তে্ েতডক়্ে কেও়ো; 

• বা�্তববাহ করাক্্ সহা়েতার েন্ এই 
কার্যক্রক্মর সাক্ে েতডত কমমী, উপক্ে�া 
সরকাতর কম্যকত্য া, স্ানী়ে পুত�শ এবং অন্ান্ 
কতপৃ্য পক্ষের সাক্ে তন়েতমত করা�াক্রা� করা। 

বেন-প্রেলমের মেবিবনময়: ততন-প্রেক্মের 
মততবতনমক়্ের এই ্ারণাটি োো-োতে, বাবা-মা 
এবং তাক্ের সন্ানক্ের মক্্্ আক্�াচনাক্ক 
কবাঝা়ে। কে�া রা়ে কর, কমক়্েক্ের তববাহ সম্রককিত 
তসদ্ধাক্ন্ োো-োেীরা গুরুত্বপ্ণ্য ভ্তমকা পা�ন 
কক্র, তাই তাক্ের মক্্্ রতে তন়েতমত আক্�াচনা 
হ়ে, তাহক্� তা েইু প্রেক্মের মক্্্ তচন্াভাবনা/
কবাঝাপডার ব্ব্ান কতমক়্ে কে়ে এবং সম্ক্য  
আরও েঢৃ় করার কপ্ররণা করা�া়ে। এই আক্�াচনা 
োো-োতেরা বা�্ তববাক্হর প্রভাব, অল্প ব়েক্স 
�ভ্য ্ারণ এবং সু্� কেক্ক ঝক্র পডার প্রভাব 
সম্ক্ক্য  োনার সুক্রা� পা়ে, কসই সাক্ে তকক্শার-
তকক্শারীক্েরও পতরবাক্রর প্রতত তাক্ের োত়েত্ব ও 
কত্য ব্ সম্ক্ক্য  সক্চতন কক্র কতাক্�। 

প্রভযাি 

তরুণ ও অতভভাবকক্ের েক্�র সেস্সহ 
আক্শপাক্শর পতরতচতরা তাক্ের প্রততক্বশীক্ের 
মক্্্ কবশ েনতপ্র়ে হক়্ে ওক্ঠ এবং “বা�্তববাহ 
প্রততবােকারী” নাক্ম তবক্শষ �্াতত �াভ কক্র। 
তন়েতমত সভা অংশগ্রহণকারীক্ের এক্ক অক্ন্র 
সাক্ে সাষোক্তর সুক্রা� কক্র কে়ে রা তক্ের মক্্্ 
সম্প্রো়েক্বা্ক্ক আরও েঢৃ় করক্ত এবং সমাক্ের 
তবে্মান ে্াবগুুক্�া তনক়্ে ক�া�াক্ম�া আক্�াচনা 
করক্ত সহা়েতা কক্র। 

েরুণ সঙ্ঘ: কমাে ৬,৮০৩ েন এই তরুণ েক্� 
অংশ তনক়্েতে�। েটুি উপক্ে�ার উপর করা 
একটি সমীষো়ে কে�া ক�ক্ে, ‘আমাক্ত আতম’ 
নামক পাঠ্ক্রমটি অংশগ্রহণকারীক্ের োনার 
পতরত্ বাতডক়্েক্ে এবং বা�্তববাক্হর প্রতত তাক্ের 
মক্নাভাব পতরবত্য ন কক্রক্ে। এই পাঠ্ক্রক্ম অংশ 
কনও়োর পক্র, তকক্শার-তকক্শারীক্ের সম্ক্ক্য  
সম্াক্নর গুরুত্ব এবং এ কষেক্রে সতহংস আচরণ এর 
প্রভাব বুঝক্ত পারার হার রোক্রক্ম ৬৭% ও ৪৬% 
বপৃতদ্ধ কপক়্েক্ে। একই সাক্ে কীভাক্ব বা�্ তববাহ করা্ 
করক্ত হ়ে কস সম্রককিত জ্ান কবক্ডক্ে প্রা়ে ৫০%।  
এসক� প্রক্চটিার প্রভাব ম্�্া়েন করক্ত ত�ক়্ে 
কে�া ত�ক়্েক্ে কর, এই তরুণ সক্ঘের প্রভাক্ব 
কমক়্েক্ের এবং কেক্�ক্ের মক্্্ সম্ক্য  স্াভাতবক 
ও করৌনবতহভ্্য ত করা সম্ভব হক়্েক্ে। কারও 
কারও েন্, এই ্রক্ণর তবঠকই প্রেম কর�াক্ন 
অংশগ্রহণকারীরা তাক্ের পতরবাক্রর বাইক্র ও 
একই সাক্ে তবপরীত ত�ক্গির কারও সাক্ে কো 
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৬,৮০৩ েন েরুণ-েরুণী  

              রিুেল� অংে রনয়

৬,৬৯০ েন প্রযাপ্তিয়স্ক িযািযা- 

            মযালয়লের েল� ররযাগ রেয়



রযা বেখ�যাম 
পবরিযালরর বসদ্ধযান্ত গ্রহীেযালের উলদেলে্ঘঃ কবতশরভা� কষেক্রে সন্ানক্ের 
বা�্তববাক্হর তবষক়্ে তসদ্ধান্ পতরবাক্রর বাবারা কন়ে। তকন্তু তাক্ের 
কবতশরভাক্�রই কাক্ের ্রণ এমন কর সম়ে তনক়্ে তাক্েরক্ক এসব তবষক়্ে বুঝাক্না 
সম্ভব হ়ে না। তাই বাবা-মাক়্েক্ের তনক়্ে করা তবঠকগুক্�া ও অন্ান্ করসব 
কার্যক্রম বাবাক্েরক্ক উক্দেশ্ কক্র পতরকল্পনা করা হক়্েতে� কসইসব কার্যক্রম 
তারা কর সম়ে উপতস্ত োকক্ত পাক্র এমনভাক্ব তাক্ের সুতব্ামক্তা তন্্যারণ 
করা হ়ে। এোডা, কে�া ক�ক্ে তবঠকগুক্�াক্ত মাক়্েরা বাবাক্ের সামক্ন কো ব�ক্ত 
সংক্কাচক্বা্ কক্র। কসক্ষেক্রে তাক্ের েন্ এমন পতরক্বশ তততর করক্ত হক্ব রাক্ত 
তারা আক্�াচনা়ে অংশ তনক্ত স্াছেন্্ কবা্ কক্র। 

র্যােযালের মলনযালরযাগ আকষ্যণ করযার মলেযা বিষয় বনণ্যয় করযাঘঃ 
বা�্তববাহক্ক এসআরএইচআর-সম্রককিত তবতভন্ন তবষক়্ে আক্�াচনা শুরুর 
প্ব্যবতমী একটি অত্ন্ গুরুত্বপ্ণ্য প্রােতমক আক্�াচনার ্াপ তহক্সক্ব তবক্বচনা 

করা হ়ে। কার্যক্রক্মর কমমীরা তনরেকিটি সম্প্রোক়্ের তরক্সাস্য টিক্মর কাে কেক্ক 
পাও়ো সাষোৎকাক্রর তে্াতে (ইততবাচক তবচু্তত পদ্ধততর সংতষেপ্ত তববরণ) 
এবং কসই সাক্ে সহকমমীক্ের কেক্ক পাও়ো প্রতততক্র়ো পর্যাক্�াচনা কক্র তরুণক্ের 
ও তাক্ের বাবা-মাক্ের তনক়্ে করা আক্�াচনার মা্্ক্ম পাঠ্ক্রক্ম প্রক়্োেনী়ে 
পতরবত্য ন আক্ন। মাক়্েরা োতনক়্েক্েন কর অল্প ব়েক্স �ভ্য ্ারক্ণর ঝঁুতকর কো 
োনার ও তবক্বচনার পর তারা কমক়্েক্ের তবক়্ের সঠিক সম়ে সম্ক্ক্য  তাক্ের 
মতামত পতরবত্য ন কক্র। তপতা-মাতাক্ের মক্নাভাব পতরবত্য ক্নর আক্রকটি 
তবক্শষ কারণ আক্�াচনা়ে কমক়্েক্ের পডাক্��ার সাক্ে অে্য উপাে্য ক্নর তবষ়েটি 
করা� করা। এই ্রক্ণর আক্�াচনাগুক্�া সমক়্ের সাক্ে আক্স্ আক্স্ মানুক্ষর 
ঘক্র ঘক্র কপৌকঁ্ে রা়ে কর�াক্ন তাক্ের এক্ক অক্ন্র সাক্ে আক্�র কচক়্ে কবতশ 
কোবাত্য া হ়ে, ফক্� পতরবাক্রর সেস্ক্ের মক্্্ সম্ক্ক্য র উন্নতত হ়ে এবং একই 
সাক্ে পাতরবাতরক সংহতত বপৃতদ্ধ পা়ে।

©
 S

ab
uj

 M
ia

h

ব�ক্ে । এ ্রক্ণর সামাতেক কম�াক্মশা কেক্�-
কমক়্েক্ের এক্ক অপরক্ক বুঝক্ত সাহার্ কক্রক্ে এবং 
তপতামাতাক্েরও বুঝাক্ত সষেম হক়্েক্ে কর অন্ 
ককান ্রক্ণর সম্ক্ক্য র সম্ভাবনা োডাই তরুণ 
তরুণীরা এক্ক অপক্রর ভা� বনু্ধও হক্ত পাক্র । 

বপেযামযােযালের সঙ্ঘ: কমাে ৬,৬৯০ েন তপতা-
মাতা এ েক্� অংশ কন়ে। েক্�র সেস্রা বা�্তববাহ 
এবং অল্প ব়েক্স �ভ্য ্ারক্ণর ঝঁুতক সম্ক্ক্য  তনক্েরা 
োক্নন এবং অন্ক্েরক্কও োনাক্নার কচটিা কক্রন। 
উোহরণস্রূপ ব�া রা়ে কর, েক্� এসক� তবষক়্ে 
আক্�াচনার পক্র, এক মা বাতডক্ত ত�ক়্ে তার 
পরুেব্্ক্ক অনুক্রা্ কক্রন করন কস ২০ বের ব়েক্সর 
আক্� বাচ্া না কন়ে। এোডা সাভাক্র অতভভাবক 
কনেও়োক্য  ঝক্র পডা কমক়্েক্ের েন্ একটি তহতব� 
�ঠন কক্র রাক্ত এই োকা তেক়্ে তারা পডাক্শানা 
চাত�ক়্ে করক্ত পাক্র। 

বেন-প্রেলমের মেবিবনময়: এই কার্যক্রক্মর 
প্রভাব ম�্্া়েন কক্র কে�া ক�ক্ে, ততন-প্রেক্মের 
মক্্্ আ�াপ আক্�াচনার ফক্� তরুণ ও 
প্রাপ্তব়েস্ক্ের সাক্ে তাক্ের পতরবাক্রর সেস্ক্ের 
সম্ক্ক্য র উন্নতত হক়্েক্ে, একই সাক্ে এো তাক্ের 
আত্মতবশ্াস বাতডক়্েক্ে এবং এক্ত অংশ কনও়োর 
পক্র করক্কাক্না তবষ়ে তনক়্ে পতরবাক্রর সেস্ক্ের 
সাক্ে ক�া�াক্ম�া আক্�াচনা করার সুক্রা� 
কবক্ডক্ে। সভা়ে অংশগ্রহণকারীরা এ কোও ব্ক্ত 
কক্রক্েন কর, তারা আক্�র কচক়্ে এ�ন অক্নক কবতশ 
উচ্াকাঙ্ষেী, তারা কক্�ক্ে করক্ত চান, চাকতর 
করক্ত চান এবং আরেকিকভাক্ব স্াব�ম্ী হক্ত চান। 

তকক্শার-তকক্শারীরা োতনক়্েক্ে কর তাক্ের বাবা-মা 
এ�ন তাক্ের কো মক্নাক্রা� তেক়্ে কশাক্নন, আর 
অতভভাবকরা োনান কর তাক্ের সন্ানরা এ�ন 

তাক্ের সাক্ে করক্কাক্না তবষ়ে তনক়্ে ক�া�াক্ম�া 
আক্�াচনা কক্র। 

এই তবঠকগুক্�া নারীক্ের, তবক্শষ কক্র কমক়্েক্েরক্ক 
বাতডর বাইক্র কবর হও়োর একো সুক্রা� কক্র 
কে়ে, রা সা্ারণত তারা �ুব কমই পা়ে। পতরবাক্র 
রাক্ের তসদ্ধান্ কনও়োর ষেমতা এক্কবাক্রই কম, 
( সা্ারণত মা ও কমক়্েরা) তারা এসক� তবঠক 
কেক্ক কশ�া করা�াক্রাক্�র তবতভন্ন েষেতাক্ক কাক্ে 
�া�াক্ত পাক্র। রার মা্্ক্ম তনক্েক্ের মক্্্ 
পরামশ্য কক্র পতরবাক্রর তসদ্ধান্ গ্রহণকারীক্ক 
(সা্ারণত তপতা) পডাক্শানা, চাকতর, বা তবক়্ের 
কষেক্রে কোর/তাডাহুডা না করার তবষক়্ে কবাঝাক্ত 
পাক্র। 

ককাতভি -১৯ এর কারক্ণ, ২০২০ সাক্� কার্যক্রক্মর 
বাস্বা়েন অস্া়েীভাক্ব বন্ধ তে�। পরবতমীক্ত 
সামাতেক েরূত্ব বো়ে করক্� তবঠকগুক্�া 
অন�াইক্ন অনুষ্ঠিত হ়ে। 

“ আদ্গ আছম বাল্যছববাদ্হর ক্ছিকর 
প্রাব সম্পদ্ক্য  োেিাম ো। হ্যাদ্লা, 
আই অ্যাম আমাদ্ক ছশছখদ়্েদ্ি থকে 
আমার পডাদ্শাো করা েরুছর এবং 
থসই সাদ্ে আত্ী়েদ্ের থবাঝাদ্ি 
সাহার্য কদ্রদ্ি থকে অল্প ব়েদ্স ছবদ়্ে 
হও়ো অেকুছচি। কারণ এলাকার মােকুষ 
মদ্ে কদ্র থমদ়্েদ্ের অল্প ব়েদ্স ছবদ়্ে 
ছেদ়্ে থেও়োই কি্য ব্য। পরবিতীদ্ি  রখে 
আমার প্ছিদ্বশীরাও এই সরাগুদ্লাদ্ি 
রাও়ো শুরু কদ্র, িারা বকুঝদ্ি পাদ্র 
থর থমদ়্েদ্েরও ছশক্ার অছধকার 
রদ়্েদ্ি। সামাছেক চাদ্পর ছশকার 
হদ়্ে অল্প ব়েদ্স ছবদ়্ে হদ়্েদ্ি আমার 
ছেদ্ের বড থবাদ্ের । িদ্ব এখে এটার 
প্রাব অদ্েকটা কদ্ম এদ্সদ্ি, এখে 
এলাকার থলাকেে ছবষ়েটা ছেদ়্ে 
সদ্চিে এবং োদ্েে থর থমদ়্েদ্ের ছবদ়্ে 
ছেদ়্ে িাডাহুডার ছকিকু  থেই।”

-  ছকদ্শার, িরুণেদ্ল অংশ থেও়ো সেস্য
“ এইচআইএদ্ি থরাগোদ্ের পদ্র আছম 
ছশছখ কীরাদ্ব বাচ্াদ্ের বন্কু  হদ্ি হ়ে 
আর কীরাদ্ব িাদ্ের পিদ্দের গুরুত্ব 
ছেদ্ি হ়ে। আছম ছশদ্খছি রি থবছশ 
এদ্ক অপদ্রর সাদ্ে আমাদ্ের স্বপ্ন, 
আশা আকাঙ্ক্া, র়ে ছেদ়্ে কো 
বলব িি থবছশ আমাদ্ের সম্পক্য গুদ্লা 
আরও কাদ্ির হদ্ব, েঢৃ় হদ্ব। এই 
ধরদ্ণর কোবাি্য ার এক পর্যাদ়্ে আছম 
বকুঝদ্ি পাছর থর আমাদ্ক আমার 
বাচ্ার সকুস্রাদ্ব থবদ্ড ওঠার কো 
মাো়ে রাখা কিটা েরুছর”

-  একেে বাবা, ছপিামািাদ্ের সদ্ঘে 

অংশগ্রহণকারী 

 
 িযা�্বিিযাহ প্রবেলরযালে সম্প্রেযায়বভবতিক কযার্যক্রলমর মযাে্লম

৭৭,৯৯৭ েন মযানুলষর কযালছ রপৌছঁযালনযা সম্ভি হলয়লছ। রযা মলে্

     ৪২,২৮৪ েন েরুণ-েরুণী এিং

     ৮৫,৭১৩ েন িযািযা-মযা ও পবরিযালরর অন্যান্ সেস্
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প্রস্যািনযা 

সক� প্রেমেলক একত্র করযা: অক্নক কষেক্রে কে�া ক�ক্ে, একই পতরবাক্রর 
সেস্রা তরুণক্ের েক্�, তপতামাতাক্ের তনক়্ে করা েক্� এবং ততন-
প্রেক্মের আক্�াচনা়ে অংশ তনক়্েক্ে। এর ফক্� তরুণক্ের মক্ন এই 
আত্মতবশ্াস েক্মেক্ে কর তারা করক্কাক্না কার্যক্রক্ম স্া্ীনভাক্ব অংশ 
তনক্ত পাক্র এবং এও কেত�ক়্েক্ে কর বাবা-মা এবং োতে বা োোরাও এই 
তবষ়েগুক্�া তশ�ক্ত ও োনক্ত আগ্রহী। ভতবষ্ক্তর কার্যক্রমগুক্�াক্ত 
একই পতরবাক্রর সক� প্রেক্মের সেস্ক্ের করমন অল্প ব়েসী কেক্�ক্মক়্ে, 
তাক্ের বাবা-মা ও োো োতেক্েরক্ক অংশ তনক্ত উৎসাতহত করা উতচত 
রাক্ত একই ্রক্ণর গুরুত্ববহ কার্যক্রমগুক্�া পতরবাক্রর সবাইক্ক একই 
সাক্ে উৎসাতহত কক্র।

সমযালের সিযাইলক সম্পৃক্ত করযা: এইচআইএ তবতভন্ন সম্প্রোক়্ের 
অংশীোরক্েরক্ক এই কার্যক্রক্ম সম্পৃক্ত কক্রতে� রা উপক্ে�াতভততিক 
আর ককানও প্রকল্প আক্� কক্রতন। পতরবাক্রর সেস্ কেক্ক শুরু কক্র 
স্ানী়ে সরকারী কম্যকত্য াক্ের সম্পৃক্ত করাসহ সব ্রক্ণর কার্যক্রক্মর 
এ�তত়োর তে� ওই তনরেকিটি সম্প্রোক়্ের মানুক্ষর। রার ফক্� একটি 
েবাবতেতহতার ো়ে�া তততর হ়ে কর�াক্ন সমাক্ের তবতভন্ন গুরুত্বপ্ণ্য 
সেস্রা বা�্ তববাহ বক্ন্ধ তনক্েক্ের োত়েত্ব সম্ক্ক্য  সক্চতন হ়ে। রা 
এই কার্যক্রমক্ক আরও কেকসই রূপ কে়ে। এক্ষেক্রে সুপাতরশ এই কর 
ভতবষ্ক্তর কার্যক্রমগুক্�াক্ত করন তনরেকিটি সম্প্রোক়্ের কনতপৃ ক্ত্ব সক� 
তক্র়োক�াপ পতরচাত�ত হ়ে এবং কসই সাক্ে কার্যক্রমক্ক কেকসই রূপ 
কেও়ো হ়ে। 

এইচআইএ ২০১০ সা� কেক্ক বাং�াক্েক্শ ইউবনে ফর িবে রযাইেস কার্যক্রম পতরচা�না করক্ে। অনুোন পতরচা�না, প্ররুতক্ত�ত পরামশ্য, কাক্ের প্রতক্র়োসংক্রান্ 
�ক্বষণা এবং ম্�্া়েক্নর কনতপৃ ক্ত্ব তে� রােোরস। বিবিবস বমবেয়যা অ্যাকেন বাং�াক্েশ তশষোম্�ক তমতি়ো কনক্েন্ সহ সফ� করা�াক্রাক্�র েন্ প্রতশষেণ 
উপকরণ তততর কক্রক্ে। বাস্বা়েক্ন তে� পপুল�েন সযারভভিলসস অ্যান্ড ররেবনং রসন্যার (তপএসটিতস), আরএইচএসটিইবপ, এবং েসু্থ স্যাস্থ্ রকন্দ্র (তিএসক্ক) রারা তনরেকিটি 
সম্প্রোক়্ের সাক্ে সরাসতর কাে কক্রক্ে। আইলকইএ ফযাউলন্ডেন এই প্রকক্ল্পর অে্যা়েন কক্র।

“ সম্প্রোদ়্ের থেিাদ্ের েে্য এটি একটি ব্যছক্তগি োছ়েদ্ত্ব 
পছরণি হদ়্েদ্ি, এখে এটি িাদ্ের কাদ্ি সাংগঠছেক বা 
সরকাছর ো়েবদ্ধিার অংশ ো ”

- এইচআইএ কার্যক্রম কমতী 

https://www.rutgers.international/programmes/programmes-archive/unite-body-rights
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/
https://pstc-bgd.org/
http://rhstep.org/
http://www.dskbangladesh.org
https://ikeafoundation.org/

