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(যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তর এবং ইউনিভানসিটি অব টেষ্ট্রিনস টসন্টার ফর টপােি , নপস অযান্ড টসাসাষ্ট্রেটি) 

 

ক্রীড়াে িারীর অংশগ্রহণ শুধ ুটয তাষ্ট্রদর ক্রীড়ানবদ নহষ্ট্রসষ্ট্রব টেষ্ঠ কষ্ট্রর টতাষ্ট্রে, তাই 
িে, জীবষ্ট্রিও তারা এনিষ্ট্রে যাে। জানতসংষ্ট্রের মষ্ট্রত, টযসব টমষ্ট্রে এবং িারী টেোে 
অংশ টিি, তাষ্ট্রদর আষ্ট্ররা কষ্ট্রেকটি নজনিস করার সম্ভাবিা বাষ্ট্রড়: 

 সু্কষ্ট্রের উপনিনত এবং সমাষ্ট্রজ অংশগ্রহণ 

 নভন্ন নভন্ন জােিার মািুষ্ট্রের সষ্ট্রে কাজ করা, যাষ্ট্রত সনহষু্ণতা বৃনি পাে 

 প্রথাবি লেনেক ধারণা এবং লবেমযষ্ট্রক চ্যাষ্ট্রেঞ্জ করা 



 টিতৃত্ব গ্রহণ 

নবশ্বজষু্ট্রড় ক্রীড়াে িারীর অংশগ্রহণ বাড়াষ্ট্রত যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তর ইএসনপএিডনিউ-
এর অংশীদার হষ্ট্রেষ্ট্রে। এই কমিসূনচ্ সারা নবষ্ট্রশ্বর িারী ক্রীড়া টিতৃষ্ট্রত্বর সষ্ট্রে জটুি িষ্ট্রড় 
নদষ্ট্রে একজি িারী তত্ত্বাবধােষ্ট্রকর। এই িারী তত্ত্বাবধােক গুিষ্ট্রের মষ্ট্রতা যুক্তরাষ্ট্রের 
টকাষ্ট্রিা প্রনতনষ্ঠত টকাম্পানি বা িযাশিাে হনক নেি বা িযাশিাে বাষ্ট্রস্কেবে 
অযাষ্ট্রসানসষ্ট্রেশষ্ট্রির মষ্ট্রতা টকাষ্ট্রিা ক্রীড়া নেি টথষ্ট্রক আসা।  

অংশগ্রহণকারীষ্ট্রদর টকউ টকউ নিজ নিজ টদষ্ট্রশ তাষ্ট্রদর প্রষ্ট্রচ্ষ্টা সম্পষ্ট্রকি  বষ্ট্রেি: 

ডেকেকলয়া ভান্লে, ডেকিন্িা 

টমনিকাি এবং কোনিোি তরুণষ্ট্রদর ফুেবে কমিসনূচ্র প্রধাি নহষ্ট্রসষ্ট্রব ভাষ্ট্রেস টপৌরুে 
প্রদশিষ্ট্রির সংসৃ্কনতষ্ট্রক চ্যাষ্ট্রেঞ্জ কষ্ট্ররি, যাষ্ট্রত িারীরা ক্রীড়ার মাধযষ্ট্রম তাষ্ট্রদর নিষ্ট্রজষ্ট্রদর 
জীবি বদোষ্ট্রত পাষ্ট্রর। নতনি বষ্ট্রেি, ‘ফুেবষ্ট্রের মাধযষ্ট্রম আমরা টমষ্ট্রেষ্ট্রদর টদোষ্ট্রিার 
টচ্ষ্টা কনর টয, জীবষ্ট্রি অিয আষ্ট্ররা সম্ভাবিা আষ্ট্রে, নিজ নিজ িন্তষ্ট্রবয টপৌৌঁোষ্ট্রিার নভন্ন 
নভন্ন পথ তাষ্ট্রদর সামষ্ট্রি টোো।‘ 

 

(যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তষ্ট্ররর সহষ্ট্রযানিতাে ইউনিভানসিটি অব টেষ্ট্রিনস টসন্টার ফর টপােি , নপস অযান্ড টসাসাষ্ট্রেটি) 



নতনি তরুণ িারীষ্ট্রদর শুধ ুফুেবেই টশোি িা, টসইসষ্ট্রে পুনষ্ট, ইংষ্ট্ররনজ ভাো এবং 
জীবিযাত্রার এমি সব টকৌশে টশোি যা তাষ্ট্রদর দানরষ্ট্রযযর দষু্টচ্ক্র ভােষ্ট্রত সাহাযয 
করষ্ট্রব। নতনি বষ্ট্রেি, ‘আমরা সবাই জানি, ফুেবে টেোো অিন্তকাে ধষ্ট্রর চ্েষ্ট্রব িা। 
কাষ্ট্রজই আমাষ্ট্রদর প্রধাি েক্ষ্য হষ্ট্রো িারীষ্ট্রদর কষ্ট্রেষ্ট্রজ যাওো এবং একটি নডনগ্র টিওো 
নিনিত করা।‘ 

পকিত্র চন্দ্র, ভারত 

টোেষ্ট্রবোে পনবত্র চ্ন্দ্র েুব হতাশ নেষ্ট্রেি। কারণ টকউ তাষ্ট্রক টপশা নহষ্ট্রসষ্ট্রব 
টেষ্ট্রোোষ্ট্রড়র জীবি টবষ্ট্রে নিষ্ট্রত উৎসাহ নদষ্ট্রতা িা। তষ্ট্রব চ্ন্দ্র এেি আইি প্রণেি 
এবং নবনভন্ন কমিসূনচ্র মাধযষ্ট্রম নকভাষ্ট্রব ক্রীড়াষ্ট্রক্ষ্ষ্ট্রত্র িারীর সমতা আিা যাে টস 
বযাপাষ্ট্রর টকৌশে প্রণেষ্ট্রি ভারত সরকাষ্ট্ররর সষ্ট্রে কাজ করষ্ট্রেি। তারা টযসব আইি-
কািুি ও কমিসূনচ্র কথা ভাবষ্ট্রেি, টসগুষ্ট্রোর সষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রে োইষ্ট্রেে িাইষ্ট্রির নমে 
আষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের োইষ্ট্রেে িাইি িামক আইষ্ট্রির ধারা অিুযােী টযসব সু্কে টফডাষ্ট্ররে 
সরকাষ্ট্ররর তহনবে পাে, তারা ক্রীড়াষ্ট্রক্ষ্ষ্ট্রত্র উভে নেষ্ট্রের জিয সমাি সুষ্ট্রযাি লতনর 
করষ্ট্রত বাধয। 

 

(যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তষ্ট্ররর সহষ্ট্রযানিতাে ইউনিভানসিটি অব টেষ্ট্রিনস টসন্টার ফর টপােি , নপস অযান্ড টসাসাষ্ট্রেটি) 

https://share.america.gov/title-ix-led-to-womens-world-cup-title/


পনবত্র চ্ন্দ্র বষ্ট্রেি, ‘আমরা যা যা পনরবতি ি েটিষ্ট্রেনে, তার প্রনতটিই বাধার মুষ্ট্রে 
পষ্ট্রড়ষ্ট্রে। তষ্ট্রব আনম জানি, আমরা যনদ একপা নপোই, তাহষ্ট্রে টকাথাও আমরা টপৌৌঁেষ্ট্রত 
পারষ্ট্রবা িা।‘ 

ডভন্রাকনিা অন্োন্ া, ডিকনয়া 

সাষ্ট্রবক টপশাদার টেনিস টেষ্ট্রোোড় অষ্ট্রসাষ্ট্রিা এেি িাইষ্ট্ররানবর দনরযতম এোকাগুনের 
একটি কাইষ্ট্রবনরোে নশশুষ্ট্রদর জীবষ্ট্রি পনরবতি ি আিার কাষ্ট্রজ নিষ্ট্রোনজত। নতনি বষ্ট্রেি, 
‘আমার চ্ারপাষ্ট্রশ অষ্ট্রিক সমসযা। তষ্ট্রব আনম টসসব বযাপাষ্ট্রর নকেু িা নকেু করষ্ট্রত 
পানর। আনম একো জীবি টতা বদষ্ট্রে নদষ্ট্রত পানর। আর আনম টসো করষ্ট্রত পানর 
টেোধেূাষ্ট্রক কাষ্ট্রজ োনিষ্ট্রে। টেোধূো হষ্ট্রো আজীবষ্ট্রির জষ্ট্রিয টশো টকৌশে, যা 
টোকজিষ্ট্রক স্বাধীি টিতা ও নচ্ন্তানবদ হওোর পষ্ট্রথ ক্ষ্মতানেত কষ্ট্রর।‘ 

 

(যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তষ্ট্ররর সহষ্ট্রযানিতাে ইউনিভানসিটি অব টেষ্ট্রিনস টসন্টার ফর টপােি , নপস অযান্ড টসাসাষ্ট্রেটি) 

 

এইসব িারী এবং এই গ্রুষ্ট্রপর বানকষ্ট্রদর ফষ্ট্রো করুি GSMP 2015 -এ এবং 
েুইোষ্ট্রর #empowerwomen অথবা @SportsDiplomacy বযবহার কষ্ট্রর জানিষ্ট্রে নদি 
আপিার টদষ্ট্রশ এষ্ট্রক্ষ্ষ্ট্রত্র কীভাষ্ট্রব কাজ হষ্ট্রেষ্ট্রে। 

http://globalsportswomen.org/global-sports-mentoring-program/gsmp-2015
https://twitter.com/hashtag/empowerwomen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://twitter.com/SportsDiplomacy

