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PRESS RELEASE 

 

AMBASSADORS FOR CHANGE LAUNCH VIDEO AGAINST 

GENDER-BASED VIOLENCE 
 

 

DHAKA, DECEMBER 1, 2016 – The Speaker of Bangladesh’s Parliament, the 

Captain of Bangladesh’s Cricket Team, and thirteen Ambassadors, High Commissioners 

and Heads of Organizations launched a video today calling on people to eliminate gender-

based violence.  The video can be viewed here:  goo.gl/zRyMzB 

The video is part of the Ambassadors for Change initiative that unites 

representatives of foreign governments, the donor community, and prominent 

Bangladeshis in the global effort to prevent violence against women and girls.  According 

to a recent study, more than 80 percent of Bangladeshi women report having been abused 

during their marriage.  

The initiative encompasses the 16 Days of Activism Against Gender-Based 

Violence, an international campaign that takes place each year and runs from November 

25 (International Day for the Elimination of Violence against Women) to December 10 

(Human Rights Day).  Widely known as the “16 Days Campaign,” it is used as an 

organizing strategy by individuals and organizations around the world to call for the 

prevention and elimination of violence against women and girls.   
For further information and updates, please check our Facebook page: 

facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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নারীদের বিরুদে সব িংসতা ররাদে অ্যাম্বাসাডর ফর রেঞ্জ-রের 

বিবডও িাতত া প্রকাশ 

ঢাকা, বডদসম্বর ১, ২০১৬ – িািংলাদেশ জাতীয় সিংসে বিকার, িািংলাদেশ জাতীয় বিদকট েদলর 

অ্বেনায়ক, রতদরাটি রেদশর রাষ্ট্রেতূ ও  াই কবিশনারগণ এিিং আন্তজত াবতক সিংস্থাগুদলার প্রোন একটি 

বিবডওদত অ্িংশ বনদয়দেন রেখাদন নারীর প্রবত সব িংসতা িদে সিাইদক আহ্বান জানাদনা  দয়দে।  বিবডওটি 

রেখদত পাদিন এই বলদে  goo.gl/zRyMzB   

এই বিবডওটি নারী ও রিদয়দের বিরুদে সব িংসতা িদে বিবিক প্রদেষ্টার আওতােীন “ অ্যাম্বাসাডর ফর 

রেঞ্জ” (পবরিতত দনর েতূ) উদেযাদগর একটি অ্িংশ রেখাদন বিদেশী সরকাদরর ও োতা রগাষ্ঠীগুদলার 

প্রবতবনবেগণ এিিং রনতৃস্থানীয় িািংলাদেবশরা একবিত  দয়দেন।  এক গদিষণায় রেখা রগদে ৮০ শতািংদশরও 

রিবশ সিংখযক নারী তাদের বিিাব ত জীিদন বনেতাতদনর বশকার  দয়দেন।   

এই উদেযাগটি নারীের বিরুদে সব িংসতা িদে রষাল বেদনর কিতসূবের অ্িংশ, এটি একটি আন্তজত াবতক 

প্রোরণা ো প্রবত িের ২৫রশ নদিম্বর (নারীদের প্রবত সব িংসতা েরূ করার আন্তজত াবতক বেিস) রেদক ১০ই 

বডদসম্বর (িানিাবেকার বেিস) পেতন্ত পালন করা  দয় োদক।  রিদয় ও নারীদের বিরুদে সব িংসতা 

প্রবতদরাদে আহ্বান জানাদত সারা পৃবেিীর বিবিন্ন সিংস্থা ও িযবিরা “রষাল বেদনর কিতসূেী” রক একটি 

সািংগঠবনক রকৌশল ব দসদি িযি ার করদেন।    

আদরা তদেযর জনয েয়া কদর আিাদের রফইসিুক রপইজ রেখুন:    

facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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