
স া ম ন ে র  দ ি ন ে  এ দ ি ন ে  য াওে া
এটা েখনোই ঠিে েে: যযৌে সদিংসতা ও িেরাদে বন্ধ েরার জে্য এেটি েম্মপদরেল্পো-এর 
মাধ্য নম (IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND 
HARASSMENT), আমরা এমন একটি অন্া ররও প্ররিষ্া করার জন্য আমা দের ো রিত্ব পালন কররি 
যা দি সবাই যয ৌন সরিংসিা ও িিরা রনর হুমরক, ভি বা অরভজ্ঞিা যে দক মুক্ত যে দক রনরাপ দে বসবাস 
করদি পা দর৷ এই পররকল্পনাি রন দে উরলি রিি রবষিগুদল া দি অঙ্ গীকার অন্তভুভু ক্ত রদি দি: 

কমভুদষেদরে, ক্যাম্াদস, বাসস্াদন, এবং নাগররক অরিকার প্রররিিার মাি্যদম যযৌন সরিংসিার সাদে 
সংরলিষ্ট রবরিগুদলা যজারোর করার জন্য আইন প্রণিন করা৷ 

আেরণদক ে্যাদলঞ্জ করার জন্য, িষভুদণর সংস্কৃ রির সাদে সম্কৃক্ত আেরদণ িাৎষেরণক পররবিভু ন আনার 
জন্য, এবং েকৃঢ়ভাদব যপ্রারেি মদনাভাব ও আেরদণর অবসান ঘটাদনার জন্য েগীঘভু-যমিারে প্রজন্মগি 
পররবিভু দন উদ্দু্ধ করার জন্য সারা অন্াররও জদুে গণরিষো ও সদেিনিা সম্দকভু  একটি প্রোরণা 
শুরু করা৷

যযৌন িামলার রিকার িওিা ব্যরক্তদেরদক এ সম্দকভু  ররদপাটভু  করদি উৎসারিি করার উদদেদি্য আইন 
প্রদিাগকারগী কিকৃভু পদষের সিানভূুরিিগীল ও সংদবেনিগীল প্ররিররিিাদক সমেভুন জানাদনার জন্য িারিিার 
তিরর করা ও যসরা অনিুগীলনগুদলা িনাক্ত করা৷ 

সমেভুন বাোদনা এবং অপরািগীদের রবোর প্রররিিার মদি্য রেদি এরগদি যাওিার যষেদরে ষেরিগ্রস্তদের 
অরভজ্ঞিাদক উন্নি করার জন্য একটি উন্নি রবোর প্রররিিার মদেল তিরর করা৷ 

সুস্ সম্কভু  ও সম্মরি প্রোদনর রবষিটি সি অদনকগুদলা গুরুত্বপূণভু রবষদি গভগীর উপলরধি অজভু ন 
করদি 1-12 যগ্রদের রিষোেথীদেরদক সািায্য করার জন্য স্াস্্য ও িারগীররক রিষোর পাঠরিম 
িালনাগাে করা৷

ক্যাম্াসজদুে যযৌন সরিংসিা ও িিরারনর নগীরিমালা প্রণিদন রিষোেথীদের সাদে কাজ করাটা কদলজ 
ও রবশ্বরবে্যালিগুদলার জন্য আবি্যক করার জন্য আইন তিরর করা, যার মদি্য রদিদি প্ররিষেণ, 
প্ররিদরাি, অরভদযাগ প্রররিিা ও প্ররিররিিার প্রদটাকল৷ 

রেদন 24 ঘণ্া, সপ্াদি 7 রেন েমৎকার, যোযে ও সমিমি পররেযভুা বজাি রািার জন্য 
িাসপািাল-রভরতিক যযৌন ও গকৃি সরিংসিা রেরকৎসা যকন্দ্রগুদলার প্রোনককৃ ি সিািিাদক যজারোর 
করা৷
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(পরবিথী পকৃষ্া যেিুন)
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নারগীর রবরুদদ্ধ সরিংসিার রবষিগুদলাদি অন্াররওদক কানাোর মদি্য একটি যনিকৃ স্ানগীি অবস্াদন 
রনদি আসার জন্য একটি স্ািগী যগালদটরবল আদলােনা োল ুকরা৷

যপিাগি স্াস্্য ও রনরাপতিা আইদনর অিগীদন আইদনর প্রদিাগ যজারোর করার জন্য কমভুদষেদরের 
আইনগুদলাদক ত্বরারবিি করা, যার মদি্য রদিদি যযৌন িিরারন সম্দকভু  আদরা িরক্তিালগী নগীরিমালা 
তিরর করার জন্য রনদিাগকারগীদেরদক সািায্য করার জন্য আেরণরবরি প্রণিন করা৷ 

সম্মরি, িষভুদণর সংস্কৃ রি ও রলঙ্ অসমিার রবষিগুদলাদি কদোপকেন ও আদলােনাদক উদ্দু্ধ কদর 
এমন প্রদজক্ট তিরর করদি অন্াররও’র রিল্পগীদেরদক সিািিা করদব এমন একটি সকৃজনিগীল সম্কৃক্তিা 
িিরবল োল ুকরা৷

করমউরনটি-রভরতিক যযৌন িামলা প্ররিদরাি যকন্দ্রগুদলাদক রস্রিিগীল করা এবং যসগুদলার িিরবল 
বাোদনা৷ 

যযৌন িামলার রিকার িওিা যয সব ব্যরক্তর মামলাগুদলা য�ৌজোরর রবোর প্রররিিার মি্য রেদি 
যাদছে িাদেরদক রবনামদূল্য স্িন্ত্র আইনগী পরামিভু যেিার জন্য একটি পাইলট কমভুসূরে তিরর করা৷ 
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বাংলা (Bengali)

সািাদয্যর জন্য, 211 নম্বদর য�ান করুন অেবা 211.ca যেিুন৷
আদরা িদে্যর জন্য, ontario.ca\itsneverokay যেিুন৷      

যযৌন িামলা ও িিরারনর রিকার িওিা ব্যরক্তদেরদক আদরা ভাদলাভাদব সিািিা যেিার জন্য স্াস্্য, 
করমউরনটি পররদষবা, রিষো ও রবোর রবভাদগর সামদনর সাররর কমথীদের জন্য িালনাগাে প্ররিষেদণর 
ব্যবস্া করা, এবং যসবা িাদির কমথীদের জন্য প্ররিষেদণর ব্যবস্া করা যাদি িারা জানদি পাদরন 
যয উচ্চ-ঝঁুরকপূণভু পরররস্রিগুদলার মদুিামরুি িদল রকভাদব সািায্য করদি িদব৷
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