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SARA HOSSAIN TO RECEIVE  

2016 INTERNATIONAL WOMAN OF COURAGE AWARD  
 

DHAKA, March 29, 2016 – Sara Hossain has arrived in the United States to receive the U.S. 

Secretary of State’s International Women of Courage Award.  This award annually recognizes 

women from around the world who have demonstrated exceptional courage and leadership in 

advocating for peace, justice, human rights, gender equality, and women’s empowerment, often 

at great personal risk.  

Ms. Hossain is a human rights lawyer who has served as a powerful voice for 

Bangladesh’s most disadvantaged and marginalized citizens, particularly women and girls, in her 

country’s highest courts of law.  A barrister in the Supreme Court of Bangladesh and the 

Honorary Executive Director of Bangladesh Legal Aid and Services Trust, Ms. Hossain played a 

key role in drafting her country’s first comprehensive legislation on violence against women, 

which became law in 2010.  Ms. Hossain has brought landmark cases challenging practices such 

as forced veiling, the use of fatwas to impose degrading punishments on women and girls, and 

the use of non-medical procedures to judge a woman’s virginity in rape and sexual assault cases. 

 Ms. Hossain’s courage, passion, and integrity have earned her the trust of her clients, and 

respect from human rights advocates around the world. 
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Ms. Hossain will receive her award in Washington, D.C. on March 29, 2016, at a 

ceremony attended by U.S. Secretary of State John Kerry and 13 other awardees from around the 

world.   

This year marks the tenth anniversary of the Award, for which nearly 100 women have 

been recognized. The International Women of Courage Award ceremony will be livestreamed at 

http://www.state.gov.   Follow the conversation on Twitter at #WomenofCourage. 

================ 

 

সারা হ াসসন ২০১৬ ইন্টারন্যাশন্াল উইমেন্ অফ কামরজ 

অযাওয়ার্ড  গ্রহণ করমেন্ 

ঢাকা, ২৯শে মার্চ , ২০১৬ - সারা শ াসসন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতসরর আন্তর্চ াততক নারী 

সা তসকতার (ইন্টারনযােনাল উইসমন অফ কাসরর্ অযাওয়ার্চ  -- আইর্তিউওতস) পরুস্কার  তনসত 

যুক্তরাসষ্ট্র শপ ৌঁসেসেন। এই পুরস্কার  প্রতত বের তবসের নারীসদর অসাধারণ সা তসকতা ও শনতৃসের 

স্বীকৃতত তদসয় থাসক যারা তনসর্র র্ীবসনর ঝুৌঁ তক তনসয়ও োতন্ত, নযায় তবর্ার, মানবাতধকার,  তলঙ্গ 

সমতা, এবং নারীর ক্ষমতায়ন এ অবদান শরসেসেন ।  

তমস শ াসসন একর্ন মানবাতধকার  আইনর্ীবী তযতন উচ্চ আদালসত বাংলাসদসের সবসর্সয় 

অনগ্রসর ও প্রাতন্তক নাগতরক, তবসেষত নারী ও শমসয়সদর র্নয শসাচ্চার ভূতমকা শরসেসেন । 

বাংলাসদে সতুপ্রম শকার্চ -এর বযাতরস্টার ও বাংলাসদে তলগাল এইর্ এন্ড সাতভচ সসস ট্রাস্ট এর 

অববততনক তনবচা ী পতরর্ালক ত সসসব তমস শ াসসন তার শদসের নারীর প্রতত সত ংসতার উপর প্রথম 

তবস্তাতরত আইসনর েসড়া প্রস্তুততসত প্রধান ভূতমকা রাসেন যা ২০১০ সাসল আইসন পতরনত  য়।  
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তমস শ াসসন যুগান্তকারী মামলা পতরর্ালনা কসরন শর্ারপূবচক মেুাবরন প্রথা, নারী ও শমসয়সদর উপর 

ফসতায়ার মাধযসম অপমানকর োতস্ত আসরাপ, এবং ধষচণ ও শয ন তনপীড়ণ  মামলায় তর্তকৎসাস্বাস্ত্র 

বত ভূচ ত কুমাতরে পরীক্ষা প্রতিয়ার তবরূসে।   তমস শ াসসন এর সা স, উৎসা , এবং  সততা 

গ্রা কসদর কাসে তার তবেস্ততা বাতড়সয়সে এবং তবসের মানবাতধকার কমীসদর কাসে তার সম্মান বৃতে 

কসরসে।  

      

তমস শ াসসন এই পুরস্কারটি গ্র ণ করসবন ওয়াতেংর্ন তর্.তস.শত ২৯শে মার্চ .  ২০১৬  শযোসন 

উপতিত থাকসবন যকু্তরাসষ্ট্রর পররাষ্ট্রমন্ত্রী র্ন শকতর এবং তবসের আরও ১৩ র্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী।  

এই বের এই পুরস্কাসরর ১০ম বাতষচকী, যার র্নয প্রায় ১০০ নারীসদর স্বঈকৃতত শদওয়া 

 সয়সে।  ইন্টারনযােনাল উইসমন অফ কাসরর্ অযাওয়ার্চ  – আইর্তিউওতস অনুঠানানটি সরাসতর শদোন 

 সব  http://www.state.gov  সাইসর্।  এবং এই আলাপর্াতরতা রু্ইর্াসর অনসুরণ করুন  

#WomenofCourage।     
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