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প্রিয় প্রিতামাতা এবং কেয়ারার,
আমরা আিনার সমর্থক্নর আশায় আিনাক্ে প্রলখপ্রি। আিপ্রন সাম্প্রপ্রতে মাসগুক্লাক্ত নারী ও
কমক্য়ক্ের িপ্রত সপ্র ংসতার ঘটনা জপ্র়িত অক্নে প্রমপ্রিয়া েভাক্রজ কেক্খক্িন। আিপ্রন
েুঃখজনে প্রববৃপ্রত এবং প্রিত্র কেক্খক্িন সারা
িক্র্ বাপ্র়ি কেরার েরুন যাক্ে

য়ক্তা

এভারািথ, এেজন মাক্েথ টং এপ্রিপ্রেউটভ সম্পক্েথ , াাঁটা

াতে়িা িপ্র়িক্য়, অি রণ, ধর্থণ এবং খন েরা

ক্য়প্রিল এবং স্কল

প্রশপ্রিো সাপ্রবনা কনসা, সম্প্রপ্রত এে সন্ধ্যায় বন্ধ্ক্ের সাক্র্ সািাৎ েরক্ত যাওয়ার িক্র্ যাক্ে ামলা,
আক্রমণ এবং খন েরা ক্য়প্রিল। যপ্রেও এই স্পটলাইট নারী এবং কমক্য়ক্ের িপ্রতপ্রেক্নর সমস্যাগুপ্রল
তক্ল ধরক্ত এবং আক্লািনা ও িেক্িি কনওয়ার জন্য তাৎিপ্রণেভাক্ব স ায়ে য়, কসই সাক্র্ এট
মক্ন েপ্ররক্য় কেয় যা আমরা কয সমাক্জ বাস েপ্রর তার এেট

তাশাজনে অপ্রভক্যাগও বক্ট, কয

মানবাপ্রধোক্রর অগ্রগপ্রত নারী ও কমক্য়ক্ের প্রবরুক্ে সপ্র ংসতা হ্রাস েরক্ত িাক্রপ্রন প্রেংবা নারী ও
কমক্য়ক্ের সমান অপ্রধোর, সমাক্জ তাক্ের অবোন এবং সমান মূল্য ও মূক্ল্যর ব্যপ্রি প্র সাক্ব িরুর্
সমেক্ির সাক্র্ স াবস্থাক্নর অপ্রধোক্রর িেৃ ত ও আন্তপ্ররে উিলপ্রি েরাক্ত কিক্রক্ি।
আিপ্রন জানক্ত িাইক্ত িাক্রন কয আমাক্ের স্কলগুপ্রল এই সমস্যাগুপ্রল কমাোক্বলা েরার জন্য েী
েরক্ি৷ PSHE, সমাক্বশ এবং ক্লাস আক্লািনার সময় আমরা আমাক্ের বাচ্চাক্ের ইপ্রতবািে, স্বাস্থযের
এবং সম্মানজনে সম্পেথ , সম্মানজনে আিরণ কেমন কেখায়, সম্মপ্রত, প্রলঙ্গ ভূ প্রমো, কেপ্ররওটাইপ্রিং,
সমতা, শারীপ্ররে আত্মপ্রবশ্বাস এবং আত্মসম্মান, িিিাতেষ্ট আিরণ এবং সপ্র ংসতা ও য়রাপ্রন কয
সবথো ভল কস সম্পক্েথ প্রশিাোন েপ্রর। বয়স্ক প্রশশুক্ের সাক্র্ এর মক্ে সপ্র ংসতা এবং কযৌন
য়রাপ্রন অন্তভথ ি র্ােক্ব।
সমস্যাটর আোর াইলাইট েরার জন্য, আমরা এই প্রিঠির এেট িপ্ররপ্রশষ্ট প্র সাক্ব, স্কল এবং
েক্লজগুপ্রলক্ত কযৌন প্রনযথাতক্নর সাম্প্রপ্রতে OFSTED িযথাক্লািনা কর্ক্ে কনওয়া অংশগুপ্রল অন্তভথ ি
েক্রপ্রি। এট আমাক্ের প্রিঠির কশক্র্ উিলভয এবং আমরা আিনাক্ে এট ি়িার জন্য অনক্রাধ
েরপ্রি যাক্ত আিপ্রন তরুণক্ের েৃপ্রষ্টক্োণ কর্ক্ে, প্রবক্শর্ েক্র কমক্য়ক্ের েৃপ্রষ্টক্োণ কর্ক্ে এই সমস্যাগুপ্রলর
আোর এবং িভাব বঝক্ত িাক্রন। কসই অংশ িা়িাও, স্কক্লর প্রক্রয়ােলাক্ির সীমাবেতা সম্পক্েথ
OFSTED যা বক্ল তা

ল:

'স্কল এবং েক্লজগুপ্রল অনলাইন স

কযৌন য়রাপ্রন এবং কযৌন সপ্র ংসতা প্রনজস্বভাক্ব কমাোক্বলা
েরক্ত িাক্র না এবং তাক্ের উপ্রিতও নয়। উো রণস্বরূি, প্রশশু এবং যবে-যবতীরা এমন স্পষ্ট
প্রবর্য়বস্তু কেক্খন যা তারা কেখক্ত িায় না এবং 'নগ্ন' িপ্রব িাঠাক্নার জন্য িাি কেওয়া য় যা
স্কলগুপ্রলর িক্ি সমাধান েরার জন্য অক্নে কবপ্রশ প্রবস্তৃ ত এেট সমস্যা। যপ্রেও তারা তাক্ের
ভূ প্রমো িালন েরক্ত িাক্র, এট কেবল তাক্ের সমাধান েরার োপ্রয়ত্ব নয়।‘
তাই আজ আমরা আিনার সমর্থন িাইপ্রি এবং আিনার প্রনক্জর িপ্ররবাক্রর সেস্যক্ের সাক্র্ কযখাক্ন
উিযি কসখাক্ন মক্খামপ্রখ বসন এবং প্রনম্নপ্রলপ্রখত প্রবর্য়গুপ্রল প্রনক্য় আক্লািনা ও সংলাক্ি যি ওয়ার
উক্েক্ে অনক্রাধ জানাপ্রি:
•

বিদ্রূপ: কযভাক্ব 'প্রবদ্রূি' নারীর িপ্রত কযৌন প্রনযথাতন এবং সপ্র ংসতার তিেরণ বা
স্বাভাপ্রবেীেরক্ণর প্রেক্ে প্রনক্য় কযক্ত িাক্র- এবং 'প্রবদ্রূি'কে প্রনক্জর িপ্ররপ্রিপ্রত প্র ক্সক্ব িযাক্লঞ্জ

েরা গুরুত্বিূণথ যা

ল; অক্ন্যর ব্যপ্রিগত সন্তুপ্রষ্টর জন্য মপ্র লাক্ের কযৌন বস্তু প্র ক্সক্ব ধাযথ

েরা
•
•

•

দ োষোর োপ ক ো: এই ধারণা কয কেউ 'এর িাপ্য' োরণ তারা েী িক্রপ্রিল বা কোর্ায়
এবং েখন তারা এেট জায়গায় প্রিল। কেউ অিমাপ্রনত ওয়ার কযাগ্য নয়।
ক্ষবিগ্রস্ত ব্যবিকে লজ্জার মুকে ফেলা: োরও সম্পক্েথ অবমাননাের শব্দ ব্যব ার েরা,
সাধারণত এেট কমক্য়, যপ্রে তারা কোনও িরুক্র্র সাক্র্ কযৌন প্রক্রয়ায় প্রলপ্ত ক্য় র্াক্ে বা
নগ্ন িপ্রব িাঠায়, যপ্রেও এমন েরায় তাক্ের প্রনগৃ ীত, িাি, ধমে, কজারিূবথে বা িতারণা
েরা ক্ত িাক্র।
নো ীরক বস্তু হিরেরব গণ্য েরা: েশ নম্বক্রর মক্ে মােথ কেওয়া, কমক্য়ক্ের প্রেক্ে প্রশস কেওয়া,
কযৌনতামূলে মন্তব্য েরা সবই নারীক্ে মানর্ প্র ক্সক্ব নয় বরং বস্তু প্র ক্সক্ব কেখার
উো রণ।

আিনার মক্তাই, আমরা যা িাই তা

ল আমাক্ের সন্তানক্ের জন্য সক্বথাত্তম, কসটা তাক্ের জীবনযাত্রার

মান, তাক্ের প্রশিা বা তাক্ের প্রনজস্ব বন্ধ্ত্ব এবং সম্পক্েথ র কিক্ত্রই ক াে না কেন। তারা কিক্ল বা
কমক্য় যাই ক াে না কেন, ব়ি

ওয়া িপ্রতট প্রশশুর অপ্রধোর:

•

তাক্ের জীবক্ন আনন্দ এবং শাপ্রন্তর অনভূ প্রত,

•

তাক্ের প্রনজস্ব আগ্রক্ র উির প্রভপ্রত্ত েক্র তাক্ের ততপ্রর েরা ভপ্রবষ্যক্তর জন্য আশাবােী
ওয়া,

•

তাক্ের জীবক্নর এবং তাক্ের িারিাক্শর সেল কিক্ত্র ন্যায়প্রবিাক্রর অনভূ প্রত,

•
•

সেক্লর জন্য সতয, ন্যায়প্রবিার ও সমতায় প্রবশ্বাসী ওয়া
এই িৃপ্রর্বীক্ত ভাক্লার এেট শপ্রি ওয়ার তাক্ের িপ্রতভা ব্যব ার েরার িমতার িপ্রত
গভীর প্রবশ্বাস।

আমরা প্রলভারিল জক়্ি স্কলগুপ্রলর সাক্র্ কযৌর্ভাক্ব োজ েরপ্রি যাক্ত সমাক্জ নারী এবং কমক্য়ক্েরক্ে
কযভাক্ব কেখা য় তাক্ত িপ্ররবতথ ন আনা যায় এবং আমরা আশা েপ্রর আিপ্রন এক্ত কযাগ কেক্বন
এবং এেই োজ েরক্বন। আমরা এটাও স্বীোর েপ্রর কয আমাক্ের স্কক্ল অক্নে অসামান্য করাল
মক্িল রক্য়ক্ি, িরুর্ এবং মপ্র লা, প্রেন্তু আমাক্ের সবাইক্ে নারী ও কমক্য়ক্ের সাক্র্ সম্মানজনে
ব্যব ার েরক্ত

ক্ব। অনগ্র

েক্র আিনার িাপ্ররবাপ্ররে কনটওয়াক্েথ র মক্ে এট সম্পক্েথ ের্া বলন

এবং প্রেভাক্ব আমরা এেসাক্র্ আমাক্ের সমাক্জ েীঘথস্থায়ী িপ্ররবতথ ন আনক্ত িাপ্রর যাক্ত নারী ও
কমক্য়ক্ের প্রবরুক্ে সপ্র ংসতার অবসান ঘক্ট, সেক্লর জন্য সমতা অজথন েরা যায় এবং যারা অন্যক্ের
মানবাপ্রধোর লঙ্ঘন েরার অপ্রভিাক্য় র্াক্ে তাক্ের উির ন্যায়প্রবিার জয় েরা যায়।
আিনার প্রবশ্বস্ত,

িপ্ররপ্রশষ্ট
স্কক্লর িপ্ররেশথন সংস্থা OFSTED স্কল এবং েক্লক্জ কযৌন প্রনযথাতক্নর সাম্প্রপ্রতে িযথাক্লািনায় েলােল
িোশ েক্রক্ি। এগুপ্রল সমস্ত প্রমশ্র প্রশিাগত কসটংস প্রিল, তক্ব েলােলগুপ্রল েক্ঠার। আমরা
আিনাক্ে অনক্রাধ জানাই কয এই িপ্রতক্বেন কর্ক্ে প্রনম্নপ্রলপ্রখত সংপ্রিপ্ত অংশগুপ্রল ি়িার জন্য েক্য়ে

প্রমপ্রনট সময় প্রনন এবং তারিক্র তথ্যটর গম্ভীরতা বঝক্ত প্রেি সময় প্রনন এবং এই সমস্যাগুপ্রল
কমাোক্বলায় স্কলক্ে সা ায্য েরার প্রেি উিাক্য়র অনসন্ধ্ান েরুন, কসগুপ্রল অনলাইক্ন ক াে, স্কক্লর
বাইক্র বা প্রভতক্র ক াে।
OFSTED িযথাক্লািনা কর্ক্ে এেট অংশ:

িযথাক্লািনাট িোশ েক্রক্ি কয প্রশশু এবং তরুণক্ের জন্য কযৌন য়রাপ্রন এবং অনলাইন কযৌন
প্রনযথাতন েতটা িিপ্রলত। প্রেি বাচ্চাক্ের জন্য ঘটনা এতটাই সাধারণ কয তারা প্ররক্িাটথ েরার
কোনও মাক্নই কেক্খ না। এট কেখা কগক্ি কয সমস্যাট এক্তাটাই ব্যািে কয এট সমস্ত প্রশশু এবং
যবেক্ের জন্য সমাধান েরা িক্য়াজন। এট সিাপ্ররশ েক্র কয স্কল, েক্লজ এবং মাপ্রি-এক্জপ্রি
অংশীোররা এমনভাক্ব োজ েক্র কযন কযৌন য়রাপ্রন এবং অনলাইন কযৌন প্রনযথাতন ঘটক্ি, এমনপ্রে
কোক্না প্রনপ্রেথষ্ট িপ্রতক্বেন না র্ােক্লও। আমাক্ের িপ্ররেশথক্ন, কমক্য়রা আমাক্ের বক্লপ্রিল কয কযৌন
য়রাপ্রন এবং অনলাইন কযৌন প্রনযথাতন, কযমন অযাপ্রিত স্পষ্ট কযৌন সামগ্রী িাঠাক্না এবং নগ্ন িপ্রব
('প্রনউিস') িাঠাক্নার জন্য িাি কেওয়া, িাপ্তবয়স্কক্ের ধারণা কর্ক্ে অক্নে কবপ্রশ িিপ্রলত।
উো রণস্বরূি, িায় 90% কমক্য়রা এবং িায় 50% কিক্লরা বক্লক্ি কয তারা কেখক্ত িায় না এমন
প্রজপ্রনসগুপ্রলর প্রবশে িপ্রব বা প্রভপ্রিও িাঠাক্নার ঘটনা অক্নে সময় তাক্ের বা তাক্ের সমবয়সীক্ের
োক্ি ঘক্ট। প্রশশু এবং যবেরা আমাক্ের বক্লক্ি কয কযৌন য়রাপ্রন এক্তা ঘন ঘন ঘক্ট কয এট
'সাধারণ' ক্য় উক্ঠক্ি। উো রণস্বরূি, 92% কমক্য়রা এবং 74% কিক্লরা বক্লক্ি কয কযৌনতাবােী নামিাে অক্নে সময় বা েখনও েখনও তাক্ের বা তাক্ের সমবয়সীক্ের সাক্র্ ঘক্ট। এই িপ্রতোরে
কযৌন আিরক্ণর প্রিক্োক্য়প্রি মাক্ন প্রেি প্রশশু এবং অল্প বয়স্ক মানর্ তাক্ের স্বাভাপ্রবে মক্ন েক্র।
যখন আমরা প্রশশু এবং যবেক্ের প্রজজ্ঞাসা েপ্রর কোর্ায় কযৌন সপ্র ংসতাট ঘক্টক্ি, তারা সাধারণত
স্কক্লর বাইক্রর তত্ত্বাবধান ীন স্থানগুপ্রলর ের্া বক্লপ্রিল, কযমন িাপ্তবয়স্কক্ের উিপ্রস্থপ্রত িা়িা িাটথ
বা িােথ , যপ্রেও প্রেি কমক্য় আমাক্ের বক্লপ্রিল কয তারা স্কক্লর েপ্ররক্িাক্র অবাপ্রিত স্পক্শথর
অপ্রভজ্ঞতাও কিক্য়ক্ি। প্রশশু এবং যবেরা, প্রবক্শর্ েক্র কমক্য়রা আমাক্ের বক্লক্ি কয তারা প্রবপ্রভন্ন
োরক্ণ কযৌন প্রনযথাতক্নর প্রবর্ক্য় ের্া বলক্ত িায় না, এমনপ্রে কযখাক্ন তাক্ের স্কল তাক্ের উত্সাপ্র ত
েক্র। উো রণস্বরূি, সমবয়সীক্ের দ্বারা বপ্রিত ওয়ার বা সমবয়সীক্ের সমস্যায় ি়িার ঝাঁ প্রে প্রশশু
এবং যবে-যবতীরা সাধারণ বক্ল মক্ন েরা প্রেির জন্য মূল্য ীন বক্ল প্রবক্বপ্রিত য়। িাপ্তবয়স্করা
প্রেভাক্ব িপ্রতপ্রক্রয়া জানাক্ব তা প্রনক্য় তারা উপ্রদ্বগ্ন র্াক্ে, োরণ তারা মক্ন েক্র তাক্ের প্রবশ্বাস েরা
ক্ব না, বা তাক্ের কোর্ কেওয়া ক্ব। তারা আরও মক্ন েক্র কয এেবার তারা এেজন িাপ্তবয়ক্স্কর
সাক্র্ ের্া বলক্ল িপ্রক্রয়াট তাক্ের প্রনয়ন্ত্রক্ণর বাইক্র িক্ল যাক্ব। প্রশশু এবং যবে-যবতীরা তাক্ের
িাপ্ত RSHE (সম্পেথ , কযৌন ও স্বাস্থয প্রশিা) সম্পক্েথ খব েমই ইপ্রতবািে প্রিল। তারা অনভব
েক্রপ্রিল কয এট খবই সামান্য, খবই কেপ্রর ক্য় কগক্ি এবং িাঠযক্রম তাক্ের জীবক্নর বাস্তবতা
কনপ্রভক্গট েরার জন্য িক্য়াজনীয় তথ্য এবং িরামশথ প্রেক্য় সপ্রিত েরক্ি না। এই োাঁেগুপ্রলর োরক্ণ,
তারা আমাক্ের বক্লপ্রিল কয তারা এক্ে অিরক্ে প্রশপ্রিত েরার জন্য কসাোল প্রমপ্রিয়া বা তাক্ের
সমবয়সীক্ের প্রেক্ে িবণ প্রিল, যা কবাধগম্যভাক্ব কেউ কেউ প্রবরপ্রিক্বাধ েক্রক্ি। ঠিে কযমন এেট
কমক্য় বক্লপ্রিল, 'কিক্লক্ের প্রশপ্রিত েরা আমাক্ের োপ্রয়ত্ব ওয়া উপ্রিত নয়'।
2017 সাক্লর গক্বর্ণায় ইপ্রঙ্গত কেওয়া

ক্য়ক্ি কয 26% যবে-যবপ্রতরা তাক্ের িিক্ন্দর োউক্ে এেট
নগ্ন িপ্রব িাঠিক্য়প্রিল এবং 48% অন্য োউর কর্ক্ে কিক্য়প্রিল। যপ্রেওবা, 18-এর েম বয়সীক্ের জন্য
তেক্শার-উত্িাপ্রেত কযৌন প্রিক্ত্রর আরও সাম্প্রপ্রতে তক্থ্যর ইপ্রঙ্গত কেয় কয তারা অন্যক্ের োক্ি

িাঠাক্নার জন্য ক্রম বৃপ্রে স্বরূি প্রনক্জর েক্টা এবং প্রভপ্রিও তলক্ি। এট এমন ঘটনাগুপ্রলক্ে অন্তভথ ি
েক্র কযখাক্ন তাক্ের িাপ্তবয়স্কক্ের দ্বারা তা েরার জন্য িস্তুত েরা য়। ইন্টারক্নট ওয়াি
োউক্েশন (IWF) কর্ক্ে িাওয়া তথ্য তরুণ-তরুণীক্ের সাক্র্ জপ্র়িত অনলাইন কযৌন প্রনিী়িক্নর
প্রিত্রগুপ্রলর এেট তীক্ষ্ণ বৃপ্রে কেখায়, যা এট আংপ্রশেভাক্ব 'স্ব-উত্িাপ্রেত' প্রবর্য়বস্তু ভাগ েক্র
কনওয়ার বৃপ্রেক্ে োয়ী েক্র৷ 2020 সাক্লর ির্ম 6 মাক্স, IWF দ্বারা িপ্ররিাপ্রলত সমস্ত প্রশশু কযৌন
প্রনযথাতক্নর প্রবর্য়বস্তুর 44% স্ব-উত্িাপ্রেত িপ্রব বা প্রভপ্রিও সমপ্রিত প্র সাক্ব মূল্যায়ন েরা ক্য়প্রিল,
যা 2019 সাক্ল 29% প্রিল।

