
বিশ্বজড়ুে প্রবি িছর লক্ষ লক্ষ মেড়়ের ১৮ িছর ি়েড়ের 
আড়ে বিড়়ে হড়়ে যা়ে। িাল্যবিড়়ে এিং এ ধরড়ের 
েবধি মজন্ার-বিি্বিক েবহংেিার এেে এক ধরে, 
যা মেড়়েড়ের বিক্ষার পথ িধি কড়র মে়ে এিং িাড়ের 
অবধকার, স্াস্্য, বেরাপত্া ও স্া়েত্িােেড়ক ঝঁুবকড়ি 
মেড়ল। আেরা এেে একটি পবৃথিী মেখড়ি চাই মযখাড়ে 
মেড়়েরা িাল্যবিড়়ে মথড়ক েুক্ত থাকড়ি এিং িাড়ের স্প্ন 
পরূণ ও েংেঠিি হও়োর েুড়যাে থাকড়ি।

েি এক েিড়ক আেরা অড়েক অগ্রেবি মেড়খবছ। বেড়জর 
েড়িা কড়র জীিে যাপড়ের জে্য লক্ষ লক্ষ মেড়়ে অবধকির 
স্াধীেিা, েুড়যাে ও ক্ষেিা মিাে করড়ছ। িড়ি এখেও 
আরও অড়েক কাজ করা িাবক রড়়ে মেড়ছ। িাল্যবিড়়ে 
িড়ধির জে্য আোড়ের অগ্রযাত্ার েবিড়ক অিি্যই ত্বরাববিি 
এিং মযৌথ প্রড়চষ্াড়ক মজারোর করড়ি হড়ি। এিং এটা 
বেবচিি করড়ি হড়ি ময, এই প্রজন্মই মযড়ো মিষ প্রজন্ম 
হ়ে, মযখাড়ে মেড়়েরা অল্প ি়েড়ে িধূ হড়়েড়ছ।

ে্য োল্লে েট ব্াইডে পাট্লোরবিপ মেড়টেম্বর ২০২১ মথড়ক 
োচ্ল  ২০২২-এর েড়ধ্য পাও়োর টু োল্লে প্রচারাবিযাড়ের 
োধ্যড়ে আোড়ের বিবশ্বক আড়্ালেড়ক েবিিীল 
করড়ি। আেরা একোড়থ বেদ্ান্ত গ্রহণকারীড়ের কাড়ছ 
এই েেে্যাটির িাৎপয্ল িুড়ল ধরড়িা এিং িাড়ের এখেই 

ে্য পাও়োর টু োল্লে প্রচারাবিযাে েরকার, োিােংস্া, োব়েত্বরি 
ি্যবক্ত, োেবরক েোজ, মেড়়ে ও জেড়োষ্ঠী/ কবেউবেটির প্রবি 
আহ্াে জাো়ে ময, এই প্রজন্মই মযড়ো িাল্যবিড়়ে দ্ারা ক্ষবিগ্রস্ত মিষ 
প্রজন্ম হ়ে িা বেবচিি করড়ি িারা মযড়ো পাও়োর টু োল্লে অঙ্ীকার 
গ্রহণ কড়রে। 

িাল্যবিড়়ে িড়ধি আেরা েঢ়ৃ প্রবিশ্রুবি গ্রহড়ণর আহ্াে জাোবছি, 
যাড়ি অথ্লা়েে করা হড়ি এিং মে অেুযা়েী পেড়ক্ষপ মে়ো হড়ি। 
মেড়়েড়ের অবধকাড়রর পবরবধ িাোড়ি এিং জেড়োষ্ঠীড়ক েংেঠিি 
করড়ি আোড়ের অিি্যই একবত্ি হড়ি হড়ি। আেরা যবে আোেী 
েিড়ক িাল্যবিড়়ের অিোে ঘটাড়ি চাই, িাহড়ল আোড়ের বেড়চর 
প্রবিশ্রুবিগুড়লা েরকার:
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পাও়োর টু োল্লে প্রবিশ্রুবি বেড়়ে আপবে েি জা়েো়ে মেড়়েড়ের 
জাোড়ছিে ময, আপবে িাড়ের িবিষ্যি ও একটি মজন্ার-
েেিাবিি্বিক বিশ্বড়ক অগ্রাবধকার বেড়ছিে। এড়ক একটি 
আড়্ালে বহড়েড়ি বেড়়ে আেরা পাও়োর টু োল্লে প্রচারাবিযাড়ের 
প্রবিশ্রুবিগুড়লা ি্যিহার কড়র বেদ্ান্ত গ্রহণকারীড়ের কাড়ছ িাড়ের 
মে়ো প্রবিশ্রুবির বহোি মেড়িা।

• আোড়ের প্রড়চষ্ার মকড়্রে মেড়়েড়ের রাখুে
• োোবজক রীবিেীবি পবরিি্ল ে করুে
• আরও মিবি মেড়়েড়ের কাড়ছ মপৌঁছাড়োর জে্য েেল মপ্রাগ্রাে ও 
উড়ে্যােগুড়লাড়ক আেুপাবিক হাড়র িাোড়োর বেড়ক েড়োড়যাে বেে
• পবরিি্ল ে আেড়ি োেবরক েোড়জর উড়ে্যােড়ক েেথ্লে করুে
• িাল্যবিড়়ে মোকাড়িলা়ে রাজনেবিক ও অথ্লনেবিক পেড়ক্ষপ বেে

পেড়ক্ষপ মে়োর আহ্াে জাোড়িা। মেড়়েড়ের স্াধীেিা ও 
েংেঠিি হও়োর পড়থ প্রবিিধিকিাগুড়লা আোড়ের েরূ 
করড়ি হড়ি এিং িাড়ের িরীর, জীিে ও িবিষ্যড়ির বিষড়়ে 
বেদ্ান্ত মে়োর েুড়যাে কড়র বেড়ি হড়ি। এই প্রচারাবিযাড়ে 
আেরা মেড়়েড়ের কণ্ঠস্রড়ক আরও মজারাড়লা করড়ি 
চাই এিং িাড়ের বেজস্ ক্ষেিাড়ক কাড়জ লাোড়ি ও 
িাড়ের েম্ািোড়ক উপলবধি করার েড়িা জা়েো বিবর 
করড়ি চাই। িাল্যবিড়়ের অিোে ময একটি রাজনেবিক ও 
অথ্লনেবিকিাড়ি অগ্রাবধকারবিি্বিক বিষ়ে, িা বেবচিি 
করার জে্য বেদ্ান্ত গ্রহণকারীড়ের বেক মথড়ক আেরা 
িাস্তড়িাবচি প্রবিশ্রুবি এিং জিািবেবহিা মেখড়ি চাই।

আসুন বাল্যববয়ে বন্ধ কবি, একসায়ে।

ে্য োল্লে েট ব্াইডে: ে্য ম্ািাল 
পাট্লোরবিপ টু এন্ চাইল্ড ে্যাড়রজ 
পাও়োর টু োল্লে প্রচারাবিযাড়ের লক্ষ্য 
হড়লা িাল্যবিড়়ে িড়ধি অবিলড়ম্ব পেড়ক্ষপ 
মে়োর আহ্াে জাোড়োর জে্য এর 
স্পড়ক্ষর িবক্তগুড়লা আরও কাছাকাবছ 
বেড়়ে আো।

পাওয়ার টু গার্লস

পাওয়ার টু গার্লস কিসসর আহ্ান জানাসছে?

আেুে িাল্যবিড়়ে িধি 
কবর, একোড়থ।



আোড়ের প্রচারাবিযাড়ের ওড়়েিড়পড়জ আপোর প্রবিশ্রুবির মপাস্ট বেে এিং পেড়ক্ষপ গ্রহড়ণ আোড়ের 
আহ্াড়ে আপোর কণ্ঠড়ক যুক্ত করুে। আপোর প্রবিশ্রুবি েুবেবে্ল ষ্ এিং েে়েেীোযুক্ত হও়ো েরকার। 
আেরা মযেি প্রবিশ্রুবি মে়োর আহ্াে জাোবছি, িার বকছু উোহরণ এরকে হড়ি পাড়র:

পাওযার টু গার্লস-কে সমর্লনের প্রতিশ্রুতি প্রদানে মাধ্যনম কমনয ও তেন�ারীরা 
তিনয েরা/ো েরাতেনের পছন্দমনিা সমনয ও পছন্দেীয ি্যততিনে তিনযর 
েরার তসদ্ান্ত তেনি পানর িা তেতচিি েরনিআমানদর সানর ক�াগ তদে।

’িাল্যবিড়়ে িড়ধি আেুপাবিক হাড়র 
েোধাড়ের পথ গ্রহড়ণর জে্য ১০ লাখ 
পাউন্ মে়োর প্রবিশ্রুবির োধ্যড়ে আবে 
পাও়োর টু োল্লে প্রচারাবিযাড়ে েেথ্লে 
বেবছি। মেড়়ে ও বকড়িারীড়ের স্াধীেিাড়ি 
মিঁড়চ থাকার এিং িাড়ের বেড়জড়ের 
িরীড়রর উপর বে়েন্ত্রণ প্রবিষ্ার অবধকার 
ো পাও়ো পয্লন্ত আেরা েবি্যকাড়রর 
মটকেই ও েিার জে্য েোে এক িবিষ্যি 
পাড়িা ো।’

দাতাসংস্া

এ্যাবটিবিস্ট/ কর্মী

সিকাি

মর্য়ে/ তরুণ ব্যবতি

‘আবে আোর এলাকার েংেে েেে্যড়ক 
িাল্যবিড়়ের বিষড়়ে পেড়ক্ষপ মে়োর 
আহ্াে জাোড়োর োধ্যড়ে পাও়োর 
টু োল্লে প্রবিশ্রুবিড়ক েেথ্লে মেই। 
কারণ, বেড়জড়ের িরীর, িবিষ্যি ও 
জীিে েম্পড়ক্ল  বেদ্ান্ত মে়োর স্াধীেিা 
আোড়ের থাকা উবচি।’

‘আমাদের জাতীয় সরকার আইন কদর 
মমদয়দের জন্য বিদয়র ন্্যনতম িয়স 
িাব়িদয় ১৮ িছর বনর্ারণ কদর পাওয়ার 
টু গার্স প্রচারাবিযাদন সমর্ন জানাদছে। 
সরকার আদরা প্রবতশ্রুবত বেদছে ময নারী 
ও মমদয়দের জন্য বিবনদয়াদগর বিষয়টি 
পয্াদরাচনা করা হদি।’

’পাও়োর টু োল্লে োড়ে আোর 
বিক্ষার পড়থ িাধা, আোর পছড়্র 
অবধকার, আোর িবিষ্যড়ির পড়থ 
প্রবিিধিকিাগুড়লাড়ক মিড়ে মে়ো। এজে্য 
আবে আোর জেড়োষ্ঠী/ স্কু ল/ উড়ে্যাড়ের 
োড়থ বেড়ল একটি অেুষ্াড়ের আড়়োজে 
করবছ।’

কীিায়ব আবর্ পাওোি টু গাল্লস প্রবতশ্রুবত বদয়ত পাবি?
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https://qw7q00f86v8.typeform.com/to/Ql6tOXIW

