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PRESS RELEASE 

FIRST LADY MELANIA TRUMP HONORED INTERNATIONAL WOMEN 

OF COURAGE 

THE WHITE HOUSE 

Office of the First Lady 

March 29, 2017 

 

First Lady Melania Trump and the Under Secretary of State for Political Affairs 

Thomas A. Shannon presented the 2017 Secretary of State's International Women of 

Courage (IWOC) Award today at the Department of State.  The ceremony begun at 

11:00 a.m. 

International Women of Courage has honored more than 100 courageous women 

from over 60 countries around the world. This year's ceremony is meant to showcase 

and support a group of women who put their personal safety and sometimes lives at 

risk in order to help improve their communities.  The award, now in its 11th year, 

honors those who have demonstrated exceptional courage, strength, and leadership in 

acting to advance the lives of others across the globe.   

 “It will be my great honor to share a stage with these amazing women.  Each of the 

award recipients has overcome incredible odds in her pursuit to change the world and 

make it better,” said First Lady Melania Trump. “As women, we must continue to 

stand together with the steadfast goal of making our world safer through acts of 

collaborative and individual bravery.  As we all know, wherever women are 

diminished, the entire world is diminished with them.” 
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 The First Lady continued, “We need to continue working toward gender 

empowerment and respect for people from all backgrounds and ethnicities, always 

remembering that together we are one race – the human race – and each one of us has 

unique gifts and talents to share with the world.” 

The 2017 winners of the IWOC award were announced by the State Department and 

the event was livestreamed on www.state.gov. 

Please use #WomenOfCourage for news and social media updates about this year's 

award. 
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ফার্স্ট  লেডি লেোডিয়া ট্রাম্প ইন্টারিযাশিাে উইমেি অফ কামরজ 

সম্মািিা প্রদাি কমরি  

লহায়াইট হাউস 

ফার্স্ট  লেডি’র কার্টােয় 

২৯লশ োর্ট , ২০১৭ 

যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট  লেডি লেোডিয়া ট্রাম্প ও রাজিীডি ডিষয়ক আন্ডার লেষ্ট্রেটাডর থোে শ্যািি আজ  যুক্তরাে 

পররাে েন্ত্রণােষ্ট্রয় ইন্টারিযাশ্িাে উইষ্ট্রেি অফ কাষ্ট্ররজ (আইিডিউওডে) অযাওয়ািট , ২০১৭ িুষ্ট্রে লদি । অিুষ্ঠািটি 

শুরু হয় সকাে ১১টায়।      

ইন্টারিযাশ্িাে উইষ্ট্রেি অফ কাষ্ট্ররজ পুরস্কার এ পযটন্ত ডিষ্ট্রের ৬০টি লেশ্ লথষ্ট্রক শ্িাডিক িারীষ্ট্রক স্বীকৃডি ডেষ্ট্রয়ষ্ট্রে। এ 

িেষ্ট্ররর অিুষ্ঠাি আলয়াজমির উমেশয এক দে িারীমক উপস্থাপি ও সহায়তা করা র্ারা তামদর স্থািীয় 

জিগমের উন্নয়মির জিয িযডক্তগি এবং অমিক সেয় জীবমির ঝুুঁ ডকর সম্মুখীি হময়মেি।  এবার ১১তে 

এই পুরস্কার স্বীকৃডত ডদময়মে র্ারা অোিারণ োহডেকিা, শ্ডক্তেত্তা ও লিিৃষ্ট্রের প্রকাশ্ ঘটিষ্ট্রয়ষ্ট্রে, 

িযডক্তগি এেিডক জীিষ্ট্রির ঝুুঁ ডক েষ্ট্রেও ডিষ্ট্রের ডিডিন্ন প্রাষ্ট্রন্ত  জিগষ্ট্রণর জীিিষ্ট্রক এডগষ্ট্রয় ডিষ্ট্রি অিোি 

লরষ্ট্রেষ্ট্রে। 

“এই র্েৎকার িারীমদর সামে এই েমে উপডস্থত োকমত পারা আোর জিয খুব সম্মামির বযাপার। 

প্রমতযক পরুস্কার গ্রহীতামক ডবশ্বমক পডরবতট ি ও এর উন্নডতর জিয অসম্ভব সব বাধা অডতক্রে করমত 

হময়মে,” বমেি ফার্স্ট  লেডি লেোডিয়া ট্রাম্প।  “সেডিত ও বযডিগত সাহডসকতার োধযমে আোমদর 

ডবশ্বমক ডিরাপদ রাখমত িারী ডহমসমব আোমদর অবশযই এক সামে দাাঁড়াি অবযাহত রাখা উডর্ৎ ।  

আোরা জাডি লর্ লর্খামি িারীরা ডপডেময়  োমক, লসখামি পুমরা ডবশ্বই ডপডেময় োমক”।          

ফার্সটট লেডি আমরা বমেি, “আোমদরমক িারীর ক্ষেতায়ি এবং জাডত ও ি-ৃলগাষ্ঠী ডিডবটমশমে সকে 

োিুমের সম্মামির জিয কাজ অবযাহত রাখমত হমব, সব সেয় েমি রাখমত হমব লর্ আেরা একসামে 
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একটি ই জাডত – োিব জাডত – এবং আোমদর প্রমতযমকরই স্বকীয় প্রডতভা ও সহজাত গুে লরময়মে 

ডবমশ্বর কামে তুমে ধরার ।      

২০১৭ সামের আইিডিউওডে) পুরস্কামরর ডবজয়ীমদর িাে ল ােো কমর যুক্তরাে পররাে েন্ত্রণােয়   

এবং তা সরাসডর প্রর্াডরত হময়মে এই সাইমট www.state.gov.  

এ বেমরর পুরস্কার সম্পমকট  সবটমশে সংবাদ জািমত লফসবুক ও টুইটার এ  #WomenOfCourage 
লদখুি।  
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