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যকু্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট  লেডি লেোডিয়া ট্রাম্প ও রাজিীডি ডিষয়ক 

আন্ডার-লেষ্ট্রেটাডর থোে শ্যািি একজি িাাংোষ্ট্রেডশ্েহ  
১৩জি োহসী িারীষ্ট্রক েম্মাডিি করষ্ট্রিি 

 
ওয়াডশ্াংটি, ডিডে, ২৯লশ্ োর্ট  – যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট  লেডি লেোডিয়া ট্রাম্প ও রাজিীডি ডিষয়ক আন্ডার 

লেক্রেটাডর থোে শ্যািি আজ  যুক্তরাে পররাে মন্ত্রণালষ্ট্রে পৃবিবীর বববিন্ন প্রান্ত থিষ্ট্রে আসা এেদল 

অননয নারীর হাষ্ট্রে থসষ্ট্রেটাবর অফ থেটস ইন্টারিযাশ্িাে উইক্রেি অফ কাক্ররজ (আইিডিউওডে) 

অযাওয়ািট , ২০১৭ েুষ্ট্রল বদষ্ট্রবন যাষ্ট্রদর মষ্ট্রযয বাংলাষ্ট্রদশ থিষ্ট্রে আসা শারবমন আক্তার রষ্ট্রেষ্ট্রেন।   

থসষ্ট্রেটাবর অফ থেটস ইন্টারিযাশ্িাে উইক্রেি অফ কাক্ররজ (আইিডিউওডে) অযাওয়ািট , প্রডি িছর ডিক্রের 

িারীক্রের অোধারণ োহডেকিা ও লিিৃক্রের স্বীকৃডি ডেক্রয় থাক্রক যারা িযডিগি ঝ ুঁ ডক েক্রেও  শ্াডি, িযায় 

ডিচার, োিিাডধকার,  নারী পুরুষ্ট্রের েেিা, এিং িারীর ক্ষেিায়ি এর িযাপাক্রর  অিোি লরক্রেক্রছি । 

২০০৭ সাষ্ট্রল শুরু হওো যুক্তরাে পররাে দিষ্ট্ররর এই পুরস্কার এ পযযন্ত ববষ্ট্রের ৬০টি থদশ থিষ্ট্রে 

শোবযে নারীষ্ট্রে স্বীেৃবে বদষ্ট্রেষ্ট্রে। 

এবেষ্ট্ররর পুরস্কার প্রািরষ্ট্রদর নাম বাংলা ও ইংষ্ট্ররবিষ্ট্রে থদওো হলঃ 
 

 Ms. Sharmin Akter, Activist Against Early/ Forced Marriage, Bangladesh 

বমি শারবমন আক্তার, বালয/ষ্ট্রিারপবূযে ববষ্ট্রের ববরুষ্ট্রে োি েষ্ট্ররন, বাংলাষ্ট্রদশ  

 Ms. Malebogo Malefhe, Gender-Based Violence Survivor and Advocate, 

Botswana 
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বমি মাষ্ট্রলষ্ট্রবাষ্ট্র া মাষ্ট্রলষ্ট্রফ, নারীর প্রবে সবহংসোর স্বীোর ও এখন এর ববরুষ্ট্রে োি েষ্ট্ররন, 

বেষ্ট্রসাোনা  

 Ms. Natalia Ponce de León, Human Rights Defender and Acid Attack 

Survivor, Colombia 

বমি নাোবলো পনষ্ট্রস থদা বলষ্ট্রো, মানবাবযোর েমী এবং এবসড সন্ত্রাষ্ট্রসর স্বীোর, েলবিো  

 Ms. Rebecca Kabugho, Political Rights Activist, Democratic Republic of 

Congo 

বমস থরষ্ট্রবো োবুষ্ট্র া, রািননবেে অবযোর েমী, থডষ্ট্রমাষ্ট্রেটিে বরপাববলে অব েষ্ট্রগা  

 Ms. Jannat Al Ghezi, Anti-Trafficking and Human Rights Activist, Iraq 

বমি িান্নাে আল  াবি, মানব পাচার ববষ্ট্ররাযী ও মানবাবযোর েমী, ইরাে  

 Major Aïchatou Issaka Ousmane, Peacebuilding Activist, Niger 

থমির আইশােু ইসাো উসমাষ্ট্রন, শাবন্তেমী, নাইিার  

 Ms. Veronica Simogun, Activist Against Gender-Based Violence, Papua New 

Guinea 

বমি থিষ্ট্ররাবনো বসষ্ট্রমাগুন, িারীর প্রডি েডহংেিা ববষ্ট্ররাযী েমী, পাপুো বনউ ব বন  

 Ms. Cindy Arlette Contreras Bautista, Domestic Violence Survivor and 

Advocate, Peru 

বমি বসবি আষ্ট্রলযট েষ্ট্রেরাস থবৌবেস্তা, পাবরবাবরে সবহংসোর স্বীোর এবং এর ববরুষ্ট্রে 

োি েষ্ট্ররন, থপরু 

 Ms. Sandya Eknelygoda, Peace and Reconciliation Activist, Sri Lanka 
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বমি সন্ধ্যা এেষ্ট্রনবলষ্ট্র াডা, শাবন্তেমী, শ্রীলঙ্কা  

 Sister Carolin Tahhan Fachakh, Interfaith Activist, Syria 

 বসোর েযাষ্ট্ররাবলন োহান ফাচাখ, যমীে সহনশীলো ববেেে েমী, বসবরো 

 Ms. Saadet  Özkan, Anti-Child Abuse Activist, Turkey 

বমি সাদাে অিোন, বশশুর প্রবে সবহংসো ববষ্ট্ররাযী েমী, েুরস্ক  

 Ms. Nguyen Ngoc Nhu Quynh, Blogger and Environmental Activist, Vietnam 

বমি নগুষ্ট্রেন  ে নু কুইন, ব্ল ার ও পবরষ্ট্রবশবাদী েমী, বিষ্ট্রেেনাম  

 Ms. Fadia Najib Thabet, Children’s Rights Advocate, Yemen 

বমি ফাবদো নাবিব িাষ্ট্রবে, বশশু অবযোর ববেেে েমী, ইষ্ট্রেষ্ট্রমন  

মাত্র ১৫ বের বেষ্ট্রস শারবমন আক্তারে োষ্ট্রে ববষ্ট্রে থদওোর বযাপাষ্ট্রর োর মা’এর থচষ্টার   

ববরুষ্ট্রে সাহবসেোর সাষ্ট্রি রুষ্ট্রখ দাড়ান এবং থলখাপড়া অবযাহে রাষ্ট্রখন যা শারবমষ্ট্রনর মে এেই 

রেম চাষ্ট্রপর সম্মখুীন দবিণ এবশোর েরুণ থমষ্ট্রেষ্ট্রদর িনয এেটি দষৃ্টান্ত স্থাপন েষ্ট্ররষ্ট্রে।  ববষ্ট্রের 

থযসব থদষ্ট্রশ বালযবববাষ্ট্রহর হার থবশী বাংলাষ্ট্রদশ থসগুষ্ট্রলার এেটি, বালযবববাষ্ট্রহর এই যারা লি লি 

থমষ্ট্রের স্বাস্থয, বনরাপত্তা ও বশিার অবযোরষ্ট্রে ঝুুঁ বের মষ্ট্রযয থফষ্ট্রল যা থদষ্ট্রশর উন্নবেষ্ট্রে বাযাগ্রস্ত 

েষ্ট্রর।  বনষ্ট্রির থচষ্ট্রে েষ্ট্রেে দশে থবশী বেষ্ট্রসর বরষ্ট্রে ববষ্ট্রে েরষ্ট্রে অস্বীোর েষ্ট্রর শারবমন 

অসাযারণ সাহস ও আত্ম-ববোষ্ট্রসর ববহঃপ্রোশ  টিষ্ট্রেষ্ট্রেন। শারবমন নারী ও থমষ্ট্রেষ্ট্রদর োে থিষ্ট্রে 

সচরাচর প্রেযাবশে বনরবো িাগার সাহস থদবখষ্ট্রেষ্ট্রেন, বনষ্ট্রির অবযোর রিাে লড়াই েষ্ট্ররষ্ট্রেন এবং 

থশে পযযন্ত োর মা ও হবু বরষ্ট্রে আইষ্ট্রনর আওোে এষ্ট্রনষ্ট্রেন।  সাহবসেোর িনয প্রশংবসে 

শারবমন বেয মাষ্ট্রন রািাপুর পাইলট বাবলো উচ্চববদযালষ্ট্রের এেিন বশিািী এবং সমাষ্ট্রির িবেের 
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প্রিা বালযবববাহ ও থিারপবূযে ববষ্ট্রের ববরুষ্ট্রে প্রচারণা চালাষ্ট্রে বেবন িববেযষ্ট্রে এেিন আইনিীবী 

হবার স্বপ্ন থদষ্ট্রখন।   

এ বেষ্ট্ররর পুরস্কার সম্পষ্ট্রেয  সংবাদ ও সবযষ্ট্রশে আপষ্ট্রডট িানষ্ট্রে থফসবুে ও টুইটার এ  

#WomenOfCourage থদখুন।  

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