
 

 

জাতিসংঘ শাতিরক্ষা তিশনে োরীর অংশগ্রহনের জেয অির্ভ কূ্তিিভলক কিপূতরনেশ তেক্তিনি 

োংলানেশ সশস্ত্র োতহেী পানে এলতস ইতেতশনেটির্ ফানের িহতেল  
 
নিউইয়র্ক, ২৯ মার্ক ২০২২- এলনি ইনিনিয়য়টিভ ফান্ড ফর ইউনিফম কড উইয়মি ইি নিি অিায়রিিি (ইআইএফ) আজ 

ঘ াষণা নিয়য়য়ে ঘে, িারী ঘিিািিিযয়ির জিয আবািি নিম কায়ণ বাাংলায়িি িিস্ত্র বানিিী তায়ির র্াে ঘেয়র্ তিনবল 

িায়ব। জানতিাংয় র িানিরক্ষা নমিয়ি ঘিিা ও িুনলি িিিয িাঠায়িা বৃিত্তম ঘিি। বতকমায়ি বাাংলায়িয়ির ৬ িাজার ৩৪৪ 

জি িানিরক্ষী র্াজ র্রয়েি, ো াঁয়ির ময়যয ৫ িাজার ৯৬৮ জি ঘিিািিিয (োয়ির ৩.৭% িারী)। এই প্রর্ল্প বাস্তবায়য়ির 

ির বাাংলায়িি িিস্ত্র বানিিীর প্রনিক্ষণ ও িারী িানিরক্ষী িাঠায়িার িক্ষমতা র্ারগুণ বাড়য়ব। 
 

১ নমনলয়ি মানর্কি ডলায়রর ইআইএফ তিনবল নিয়য় বাাংলায়িি আম কড ঘফায়ি কি ইিনিটিউি অব নিি িায়িািক অিায়রিি 

ঘেনিাং (নবআইনিএিওটি) িারী িিিযয়ির জিয নতিতলা নবনিষ্ট আবািি নিম কাণ র্রয়ত িারয়ব। জানতিাং  িানিরক্ষা 

নমিয়ি অাংি নিয়ত এই আবািয়ি বেয়র ২৪০ জি িারী ঘিিািিিয প্রনিক্ষণ গ্রিণ র্রয়ত িারয়বি। বাাংলায়িি িিস্ত্র 

বানিিীয়ত িারীর অাংিগ্রিয়ণর ঘক্ষয়ে নবআইনিএিওটিয়ত এমি অবর্াঠায়মার  ািনত অিযতম এর্টি বাযা নিয়িয়ব 

নর্নিত িয়য়য়ে, োর র্ারয়ণ প্রনিক্ষণ গ্রিয়ণ িুরুয়ষর িমাি িুয়োগ িাি িা িারীরা। 
 

বাাংলায়িয়ির নপ্রন্সিিযাল িাফ অনফিার ঘলফয়িয়িন্ট ঘজিায়রল ওয়ার্ার-উজ-জামাি, এিন্সজনি, নিএিনি বয়লি, 

‘িানিরক্ষা নমিয়ি িারীর অাংিগ্রিণ ও নলঙ্গিমতা নিন্সিয়তর ঘক্ষয়ে িারীয়ির জিয আলািা আবািি নিম কাণ এখি 

অতযি জরুনর িয়য় িয়ড়য়ে।’ 
 

িিস্ত্র বানিিীয়ত বাাংলায়িি প্রেম িারী িিিয নিয়য়াগ র্য়র ২০০৬ িায়ল এবাং জানতিাং  িানিরক্ষা নমিয়ি িারী িিিয 

িাঠায়ত ২০১৮ িাল ঘেয়র্ প্রনিক্ষণ ঘিওয়া শুরু র্য়রয়ে। িিস্ত্র বানিিীয়ত িারীর অে কিূণ ক অাংিগ্রিণ নিন্সিত র্রয়ত এবাং 

তায়ির উৎিানিত র্রয়ত িময়য়র িনরক্রমায় নবনভন্ন যরয়ির িিয়ক্ষি গ্রিণ র্রা িয়য়য়ে। এর ময়যয িারীয়ির জিয র্ারটি 

িামনরর্ নিক্ষাপ্রনতষ্ঠাি গয়ড় ঘতালা এবাং িামনরর্ বানিিীয়ত ঘেৌি িয়রানি ও নিিীড়য়ির অনভয়োগ নিয়ত আিুষ্ঠানির্ 

এর্টি বযবস্থা িা াঁড় র্রায়িা অিযতম। বাাংলায়িি িিস্ত্র বানিিী নলঙ্গিমতা ও এ-িাংক্রাি অিযািয নবষয় নিন্সিয়ত ঘজন্ডার 

অযাডভাইজনর িি ও এর্টি ঘজন্ডার ঘফার্াল িয়য়ন্ট ঘিিওয়ার্ক িৃটষ্ট র্য়রয়ে। 
 

িারী, িানি ও নিরািত্তা অযায়জন্ডা বাস্তবায়য়ি িী কনিি যয়র িাময়ির িানরয়ত োর্া বাাংলায়িয়ির িারী, িানি ও নিরািত্তা 

নবষয়র্ জাতীয় র্ম কিনরর্ল্পিায় (২০১৯-২০২২) িীমায়ির ঘভতয়র ও বাইয়র িানি ও নিরািত্তা নিন্সিয়ত িারীর অাংিগ্রিণ 

বাড়ায়িার ঘর্ষ্টা র্রয়ে। অিভূকন্সিমূলর্ ও িিায়র্ র্ম কিনরয়বি িৃটষ্টর মাযযয়ম িানিরক্ষা নমিয়ি িারীর অাংিগ্রিণয়র্ 

উৎিানিত র্রয়ত ইআইএফ অিুিাি র্ম কিনরর্ল্পিা বাস্তবায়ি ও জানতিাংয় র বানিিীয়ত নলঙ্গিমতার লক্ষয অজকয়ি 

ভ‚নমর্া রাখয়ে। 
 

*** 
 
 

এলতস ইতেতশনেটির্ ফাে (ইআইএফ) কী 

জানতিাং  ও র্ািাডার ঘেৌে উয়িযায়গ ২০১৯ িায়ল প্রনতটষ্ঠত ইআইএফ এর্টি অনভিব বহুিানক্ষর্ তিনবল, ো নিরািত্তা 

িনরষয়ির িিি ও ইউএি ইউনিফরমড ঘজন্ডার িযানরটি স্ট্রায়িন্সজ ২০১৮-২০২৮ অিুিায়র জানতিাংয় র নলঙ্গ নবষয়র্ 

লক্ষযগুয়লা অজকি ত্বরানিত র্রয়ত র্াজ র্রয়ে। অয়স্ট্রনলয়া, র্ািাডা, ঘডিমার্ক, নফিলযান্ড, জাম কানি, ঘিিারলযান্ডি, 

িরওয়য়, িনক্ষণ ঘর্ানরয়া ও েুিরায়জযর অাংিগ্রিয়ণ ইআইএফ আনে কর্ িিয়োনগতা ও প্রয়ণািিার মাযযয়ম ঘির্িই 

ঘমাতায়য়ি ও উনিক িরা িারী িানিরক্ষীয়ির অে কিূণ ক অাংিগ্রিণ নিন্সিয়ত র্াজ র্রয়ে। ইআইএফ িম্পয়র্ক আরও জািয়ত 

নভন্সজি র্রুি: https://elsiefund.org/ 

 

ঘোগায়োগ: 

এলনি ইনিনিয়য়টিভ ফান্ড: শুয়ু লুও  shuyu.luo@unwomen.org 
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