
এই নারীরা ক াননা রাখঢা   নরন না 
এ ডর্োলোর্ড  

 

ডলোবোল ডপোর্ড স ডেন্টর িং ডরোগ্রোমে  অিংশগ্রহণকো ী ো একমে আত্ম ক্ষো অনুশীলন ক মেন। (যুক্ত োমে  প  োে দপ্ত  
এবিং ইউরনভোরসডটি অব ডর্রনরস ডসন্টো  ফ  ডপোর্ড স, রপস অযোন্ড ডসোসোমেটি) 

 

এেন ডকোমনো নো ীমক রক জোমনন রযরন রনমজ একটি ডেলো ডেমলন, একটি ডপোর্ড স 
টিমে  জনয কোজ কম ন বো অরলরিমক  জনয ররশক্ষণ ডদন? 

রশগরগ ই আপরন আম ো অমনক রকেু জোনমে পো মবন। এেোমন ডয নো ীমদ  কথো েুমল 
ধ ো হমে, েো ো জোমনন, ক্রীড়ো েোনুষমক শোর  ীক ও েোনরসকভোমব আম ো উন্নে 
কম  ডেোমল, যো  কলযোমণ েো ো সু্কমল সোফলয পোন, কেডক্ষমে ভোমলো কম ন এবিং 
রনমজ  কযোর েো  রনেডোমণ সফল হন। 

https://share.america.gov/investment-that-benefits-everyone/
https://share.america.gov/womens-march-madness-creates-stars/


েো ো রনজ রনজ ডদমশ ক্রীড়ো  ডেহো ো বদমল রদমে কী ক মেন, পমড় ডদেুন। 

 

ইয়াসমিয়ান আল-শারশামন,  াতার 

নো ীমদ  গলফ ডেলোে অিংশ রনমে উৎসোরহে ক মে আল-শো শোরন কোেো  গলফ 
ডলরর্স েোল ুকম মেন। রেরন বমলন, ‘আরে আেো  ডদমশ  প বেী রজমে  নো ীমদ  
অনুরোরণে ক মে েোই।‘ 

 

(যুক্ত োমে  প  োে দপ্ত  এবিং ইউরনভোরসডটি অব ডর্মনরস ডসন্টো  ফ  ডপোর্ড , রপস অযোন্ড ডসোসোমেটি) 



েোাঁ  বড় বড় স্বপ্ন: ২০১৬ সোমল র মেো অরলরিমক অিংশগ্রহণ এবিং কোেোর  নো ীমদ  
েমধয পৃথুলেো করেমে আনো। 

 াললা বুসতািাননত, কিমিন া 

নো োনমহম োস রদ হো মেোরসমেো ডবসবল ক্লোমব  জনসিংমযোগ পর েোলক বুসেোেোনমে এই 
ক্লোমব  ইরেহোমস রথে এ কে একটি রনবডোহী পমদ বসো নো ী।  

 

 

(যুক্ত োমে  প  োে দপ্ত  এবিং ইউরনভোরসডটি অব ডর্মনরস ডসন্টো  ফ  ডপোর্ড , রপস অযোন্ড ডসোসোমেটি) 



রেরন ক্রীড়ো সিংক্রোন্ত রশমে কোজ ক মে নো ীমদ  উৎসোহ ডযোগোন – এেন ধ মন  
কোজ, যো শুধ ু‘কযোমে ো  সোেমন সোজগুুজ ুকম  বমস থোকো নে’। রক্রমেটিভ েোমকড টিিং 
রবষমে রশক্ষোদোন কম  এবিং হো েোরসমেো ক্লোমব  ডেমেমদ  কোমে ড োল েমর্ল হমে রেরন 
এই উৎসোগ ডযোগোমেন।  

  

বাতুল আরনাউত, জর্ল ান 

আ নোউে বমলন, জর্ড োমন ‘দশ বে  আমগও ডেমেমদ  সোইমকল েোলোমে ডদওেো হমেো 
নো। আেো  েমন হে, এ  কো ণ সোইমকল েোলোমল ডদেমে স্বোধীন স্বোধীন লোমগ। আ  
স্বোধীনেো বযোপো র্ো শুধু পুরুষমদ  জমনযই ব োদ্দ, ডেমেমদ  জমনয নে।‘ 

 

 

(যুক্ত োমে  প  োে দপ্ত  এবিং ইউরনভোরসডটি অব ডর্মনরস ডসন্টো  ফ  ডপোর্ড , রপস অযোন্ড ডসোসোমেটি) 

 



আ নোউে জর্ড োরন নো ী  কোমে ক্রীড়োমক আম ো অরভগেয ক মে ডেমেমেন। কোমজই 
রেরন এবিং ১০০ ডস্বেোমসবক রেমল স্থোনীে একটি েোঠ ডথমক আবজড নো এবিং রসগোম র্ 
েোওেো  আড্ডোস্থল স োমলন, যোমে ডলোকজমন  ডসেোমন ডদৌড়োমে েন েোে। এই সফল 
পর েন্নেো অরভযোন আম কটি অরভযোমন  সূেপোে ঘর্োে: গ ীব েরুণমদ  অনুদোমন  
ক্রীড়ো সোেগ্রী ডপমে সোহোযয ক ো। আ নোউে বমলন, ‘এইসব রশশুমদ  সোহোযয ক মে 
আরে ডয আনন্দ পোই, েো অেূলয। এমে আরে সুমে  ঘুে রদমে পোর ।‘ 

 

#empowerwomen রলমে আপরন এইসব নো ী রকিংবো অনয যো ো ক্রীড়ো-সিংক্রোন্ত 
কযোর েো  গমড়মেন, েোমদ  ফমলো ক মে পো মবন এবিং বুঝমে পো মবন রকভোমব একই 
কোজ আপরন আপনো  ডদমশ ক মে পোম ন।  

 

https://twitter.com/hashtag/empowerwomen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://share.america.gov/are-sports-just-for-fun-not-for-these-women/
https://share.america.gov/are-sports-just-for-fun-not-for-these-women/

