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বার্তা ট্রাস্ট আইনি সহায়র্া সাপ ার্ত গ্রু প্রকল্প নক নিনিস?
বার্ত া ট্রাস্ট কলকার্া ভিভিক এমন একটি এনভিও যা িারতর্ ভলঙ্গ ও যযৌনর্ার সম্পতকত প্রচার কতর - প্রকাশনা, যসভমনাতরর আত ািন,
গতবষণা, এডতিাতকভস, প্রভশক্ষণ এবং পভরতষবা যরফাতরতলর মাধ্যতম। এই প্রকল্পটি বার্ত া ট্রাতস্টর একটি উত্যাতগর অংশ - উত্যাগটির নাম
কুইআর যেন্ডভল লই াসত যনটও াকত - পভিমবঙ্গ। এই প্রকল্পটির যম া্ হতলা এক বছর, ২০১৮ অতটাবর যেতক ২০১৯ যসতেম্বর পযতন্ত।
আমাত্র সহতযাগীত্র মতধ্য আতছ পভিমবতঙ্গর নানা কুই ার সাতপাটত গ্রুপ/যনটও াকত , র্াছাড়াও সােী, যচন্নাই এবং ভি া, ভ্ভি - এই দুটি
এনভিওই ভলঙ্গ, যযৌনর্া, িনস্বাস্থ্য ও সামাভিক নযা ভবচার ভবষ ক কাি কতর।
আমাপের লক্ষ্য: পভিমবতঙ্গর কুই ার সম্প্র্া গুভলর মতধ্য আইনী সাক্ষরর্া ও আইনী প্রভর্কাতরর িনয বৃ হির সহতযাতগর প্রচাতরর িনয একটি
বা একাভধ্ক আইভন সহা র্া গ্রুপ চালাতনা যাতর্ র্ারা ভনতিত্র অভধ্কাতরর লঙ্ঘন যেতক বাাঁচাতর্ পাতর, প্রােভমকিাতব র্াত্র ভলঙ্গ এবং
যযৌনর্ার ভ্ক যেতক -- এবং আইভন প্রভি ার মাধ্যতম রাতের কাতছ ভনতিত্র অভধ্কার ্াভব করতর্ পাতর।
আমাপের মূ ল কার্ত ক্রম:
ক) পভিমবতঙ্গর সব যিলা িু তড় এমন আইনভিবীত্র এমন একটি পু ল তর্ভর করা যারা কুইআর ভবষ সম্পতকত সংতব্নশীল।
খ) পযারাভলগাল যস্বচ্ছাতসবক ভহসাতব কাি করবার এবং পভিমবতঙ্গর ভবভিন্ন যিলা ভবভিন্ন আইভন পভরতষবা কাযতিতমর সমন্ব তর্রী করবার
িনয কুইআর সম্প্র্াত র বযভিত্র ভচভির্ করা।
গ) সাতপাটত গ্রুপ গুতলার যিলা-স্ততর মাতস একটা (বা দুমাতস একটা) ভমটিং করা যযখাতন আইনভিবী, পযারাভলগল যস্বচ্ছাতসবক এবং কুইআর
সম্প্র্াত র মানু ষরা একভির্ হতবন সমসযার কো আতলাচনা করতর্ এবং সবতচত িাতলা আর উপযু ি সামাভিক এবং আইভন সমাধ্ান খুাঁতি বার
করতর্।
ঘ) সহি ভকন্তু সঠিক উপা্ান তর্ভর করা (প্রকাশনা, অভডও-ভিিু াল, অনলাইন) যা পভিমবতঙ্গর যলাতকত্র কাতছ িরুভর আইভন সাক্ষরর্া
আর সহা র্া যপৌাঁতছ য্তব।
ঙ) ভনম্ন আ্ালর্, হাইতকাটত, সু প্রীম যকাটত এবং অনযানয ভবচার ভবিাগী বা আধ্া-ভবচাভরক যফারামগুভলর মতধ্য একটি ভনধ্তাভরর্ যকৌশল বযবহার
কতর পভিমবতঙ্গ কুই ার বযভিত্র মামলা সম্পভকত র্ সাহাযয যযাগান: (i) ভলভখর্ আতব্নপি অেবা ভরট ভপটিশন এর ভিভিতর্; (ii) িনস্বােত
মামলা বা পাবভলক ইন্টাতরস্ট ভলটিতগশান এ; (iii) পভিমবঙ্গ ভিকটিম ক্ষভর্পূ রণ প্রকল্প ২০১৭ বা যকন্দ্রী বা রািয সরকাতরর অধ্ীতন অনয যকান
কলযাণমূ লক প্রকতল্পর অধ্ীতন ক্ষভর্পূ রতনর িনয আতব্ন; (iv) ঘটনার ওপর ভিভিক য্ও াভন বা যফৌি্াভর মামলা কতর।
চ) পভিমবতঙ্গর কুইআর মানু ষত্র সম্পভকত র্ আেত-আইভন ভবষ ভনত গতবষণা করা - অনযানয সংস্থ্া, গতবষক এবং আইন, সামাভিক ভবজ্ঞান, বা
ভমভড া ছািত্র সতঙ্গ যযৌে উত্যাতগ।
ছ) বার্ত া ট্রাতস্টর ওত বসাইট বযবহার করা
প্রকল্প কাযতিম এবং অগ্রগভর্ ডকুতমন্ট করবার িনয; কুইআর বযভি, আইনিীবী এবং গতবষকত্র িনয প্রত ািনী আইভন র্তেযর
একটি সংগ্রহাল ভহতসতব কাি করার িনয; এবং প্রকতল্প একটি অনলাইন পভরচ ভহতসতব কাি করার িনয।
এই ওত বসাইটটির সতঙ্গ যু ি আতছ কুইআর যেন্ডভল লই াসত যনটও াকত -ওত স্ট যবঙ্গল যফসবু ক গ্রুপ যারা প্রকল্প সংিান্ত ভবভিন্ন কাযতিম এর
ভবষত একটি সাবতিনীন র্েয, আতলাচনা ও যনটও াভকত ং যফারাম ভহতসতব কাি কতর।
প্রকল্প সম্পপকত যর্াগাপর্াপগর র্থ্য:
•
•
•

যকৌভশক গুপ্ত: ৯৩৩১০ ৪২৩২০, gupta.kaushik@gmail.com
য্বা ন এন যসন: ৯৮০৪৮ ৮২৪৯০, debayansen.2404@gmail.com
পবন ঢাল: ৯৮৩১২ ৮৮০২৩, vartablog@gmail.com
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