
 
 

 
 

গুয়েন্ট সাদা ফিতা ফদবস (White Ribbon Day) 2020 

#149চ্যায়েঞ্জ (#149Challenge) এ জফ়িত হউন! 

এই বছর, হ োযোইট ররবন রিবস (সোিো রিতো রিবস) 25 নভেম্বর বুধবার অনুরিত  ভব এবং আপনোর 

সো োয্য আমোভির প্রভযোজন। 

হ োযোইট ররবন রিবস একটি বোরষিক অনুিোন য্ো নোরী রনয্িোতন রনমমিল রবষযক জোরতসংভের আন্তজি োরতক 

রিবস র ভসভব পোরলত  য এবং এর উভেশ্য  ভে সভেতনতো বৃরি এবং নোরীভির প্ররত পুরুষ রনয্িোতন 

বভে কোজ করো। 

পোররবোররক রনয্িোতভনর েটনো  োজোর  োজোর নোরী এবং তোভির পররবোরভক প্রেোরবত কভর এবং অভনক 

হেভে, লকডোউন রনভষধোজ্ঞোর কোরভে এ ধরভনর েটনো এ বছর হবশ্ হবভে হেভছ। হ োযোইট ররবন রিবভস 

সমর্িন প্রিশ্িভনর মোধযভম নোরী রনয্িোতন সম্পভকি  সভেতনতো বৃরি করো এখন আভের হয্ভকোভনো সমভযর 

হেভয অভনক হবরশ্ গুরুত্বপমেি। 

#149চ্যায়েঞ্জ (#149Challenge) ফি? 

2018 সোভল, য্ুক্তরোভজয 149* নোরী পরুুষভির দ্বোরো রন ত  য। অভধিভকরও হবরশ্ প্রোক্তন স্বোমী বো সঙ্গী 

দ্বোরো রন ত  য, এবং এগুভলোর প্রোয সবগুভলোই রনয্িোরততোর পরররেত পরুুষ বযরক্ত দ্বোরো সংেটিত  য। 

আমরো একটি করমউরনটি েযোভলঞ্জ পররেোলনো কররছ এবং বেু, স কমী এবং পররবোভরর মভধয সভেতনতো 

বোেোভত জনেেভক উৎসোর ত কররছ। এই নভেম্বভর একটি েযোভলঞ্জ সম্পন্ন করোর জনয, হয্টি 149 
নোম্বোভরর উপর মভনোভয্োে প্রিোন কভর, সোরো হেোভযন্ট (Gwent) জভুে জনেে, সু্কল, সংস্থো, হপোটি স  টীম 

এবং করমউরনটি গ্রুপভক উৎসোর ত করো  ভে। এটো  ভত পোভর হসভকন্ড, রমরনট বো আপরন য্ো েোন। 

একবোর আপরন েযোভলঞ্জটি সম্পন্ন করোর পর, এটি আপনোর হসোশ্যোল রমরডযো একোউভন্ট গুরুত্ব স কোভর 

তুভল ধরুন অর্িোৎ  োইলোইট করুন এবং @GwentVAWDASV @GwentPCC @GwentPolice 

#WhiteRibbonDay #NoExcuseForAbuse বযব োর করুন।  

 

*নোরী তযো শুমোরর প্ররতভবিন বভল হয্, 2018 সভন ইউভক-ভত পুরুষভলোক কতৃি ক 149জন মর লো খুন  ভযরছভলন। এই ররভপোটি  

তর্ো প্ররতভবিনটি পেভত  ভল এবং আভরো জোনভত  ভল এই সোইটটি হিখুনঃ https://femicidescensus.org/reports/    

 

https://femicidescensus.org/reports/


 
 

 
 

এই েযোভলঞ্জটি 25 নভেম্বর বো 16 রিনবযোপী কমিসমরের হমযোভির হয্ভকোভনো সময অনুরিত  ভত পোভর, য্ো 

10 রডভসম্বর হশ্ষ  ভব। 

আপনোর #149Challenge  ভত পোভর এমনরকছু য্ো আপরন একো করভত পোভরন, আপনোর পররবোভরর রকছু 

হলোভকর সোভর্, অর্বো একটি গ্রুপ হররলর অংশ্ র ভসভব (য়স সমে যে যিান সামাফজি দরূয়ের ফনেয়মর 

সায়ে সামঞ্জসযপরূ্ণ)। উিো রেস্বরূপ, আপরন করভত পোভরন: 

 149 রমরনট  োাঁটুন বো হিৌেোন।    
 149 বোর রসাঁরে মোরেভয উপভর উঠুন। 
 একো অর্বো বেুভির সভঙ্গ ররভল তর্ো পোলো কভর 149 রকভলোরমটোর সোইভকল েোলোন।  
 আপনোর সু্কভলর দিনরিন মোইলভক একটি #149Challenge-এ পররেত করুন। 
 149 হসভকন্ড স্থোযীত্ব প্ররতটি বযোযোভমর সময েোমুন, হয্মন স্টোর জোম্প, বোরপিস, প্ল্যোঙ্কস...  
 149 রমরনট এমন রকছু করো য্ো আপরন েোভলোবোভসন বো েৃেো কভরন, তো হস বোিযয্ন্ত্র 

বোজোভনো হ োক বো েভরোযো কোজ (এভতো মজোর নয!)।  
 েোেুি যোল ররভল হকমন  ভব? আপনোর পররবোর বো করমউরনটি গ্রুপভক জরেত 

করুন। আপনোর পছভির কোজ করভত মজো করুন, েযোভলঞ্জ সম্পন্ন করোর সময রনভজভক 

রেরডওভত ধোরে করুন এবং হসোশ্যোল রমরডযোর মোধযভম অনয কোভরো কোভছ বযোটন পোস 

করুন। 
 য্রি হখলোধুলো আপনোর পছভির রজরনস নো  য, তো ভল আপনোর কল্পনোভক বযব োর করুন 

নো হকভনো? আপরন আপনোর গ্রুপ বো সংস্থোর মভধয 149টি হকক হবইক করভত পোভরন অর্বো 

149 শ্ব্দরবরশ্ষ্ট একটি করবতো রলখভত পোভরন। 

আপরন য্ো-ই কভরন নো হকভনো, এটোভক আপনোর কোভছ েযোভলরঞ্জং কভর তুলনু। আপনোর #149Challenge 

সম্পন্ন কভরভছন? তো ভল হসোশ্যোল রমরডযোয আপনোর সমর্িন হিখোন। এমনরক আপরন আপনোর 

আঙ্গলুগুভলোভক কর্ো বলভত রিভত পোভরন: 



 
 

 
 

                         

আপনার জনয #149Challenge এর ধারর্া যেয়ব পায়েন না? 

হকোভনো সমসযো হনই, আপরন সৃজনশ্ীল হপভত পোভরন এবং আপনোর জোনোলো এবং আপনোর হসোশ্যোল 

রমরডযো েযোভনভলর জনয আপনোর রনজস্ব হ োযোইট ররবন রডজোইন করভত পোভরন! আপরন এই পযোভকর 

সোভর্ র্োকো হটমভপ্ল্টটি (ছোাঁে) ছোপোভত পোভরন অর্বো রনভের ছরবর রনভিিশ্োবলী অনুসরে কভর সু্কভল বো 

বোরেভত রনভজর মতন দতরর করভত পোভরন। হ োযোইট ররবন হড (সোিো রিতো রিবস) সম্পভকি  আপনোর 

রনজস্ব বোতি ো বযোকগ্রোউভন্ড (পটেম রমভত) রোখভত অর্বো সোিো রিতো হেোভখ পেোর মতন করোর জনয 

রনরদ্বিধোয ডুডল করুন অর্িোৎ র রজরবরজ আাঁকুন। হসোশ্যোল রমরডযোর জনয একটি ছরব তুলুন, অর্বো 

আপনোর সমর্িন হিখোভত আপনোর জোনোলোয রোখুন। 

 



 
 

 
 

আপনার পফরফচ্ত িায়রা বযাপায়র ফচ্ফিত িী? 

রনয্িোতন অভনক আকোভর আসভত পোভর, য্োর মভধয রভযভছ রশ্কোভরর রবভশ্ষ উভেশ্য রনভয কোউভক রনযরমত 

অনুসরে (ভস্টোরকং) করো এবং  যরোরন, আরর্িক, শ্োরীররক, হয্ৌন এবং মোনরসক। অনুগ্র  কভর আপনোর 

েযোভনভল রলভ  রিযোর রি ২৪/৭ হ ল্পলোইন (Live Fear Free 24/7 helpline) এবং য্োরো 
অপবযব োভরর রশ্কোর  ভত পোভরন তোভির সোভর্ েোেোেোরে করুন। এই হ ল্পলোইন েুক্তভেোেী, হবাঁভে য্োওযো 

হলোকজন এবং তোভির েরনিভির সো োয্য কভর। হ ল্পলোইন: 0808 8010 800, হটক্সট: 078600 
77333 

জরুরী অবস্থোয সবসময 999 ডোযোল করুন। 

এছোেোও কোভনক্ট হেোভযন্ট েুক্তভেোেী হকন্দ্র (Connect Gwent victims’ hub) হর্ভক 0300 
1232133 নম্বভর সো োয্য পোওযো য্োভব। 

 

 

 

 

 

 

 


