
 

 

আন্তর্জ াতিক তিম্পাতর্যাম্ের ইশম্িহার থেম্ক, "তিতর্টাল যুম্ে িাোতর্ক ন্যাযতিচাম্রর র্ন্য থযাোম্যাে" 

(ম্িম্েম্বর 2021) 

  

ডিডিটাল যুগে সামাডিক ন্যায়ডিচাগেে িন্য যযাোগযাগেে প্রচাগেে ন্ীডিমালাাঃ   

ন্ারীর প্রতি িতহিংিিা, তশশু তন্যজািন্, দাতরদ্র্য, িিংঘাি, আত্মতন্যন্ত্রণ, িণজিাদ, অতিিািন্, শ্রে অতিকার, আতদিািী 

অতিকার, স্বাস্থ্য, িূতে, র্লিাযু – ইিুয যাই থহাক থকন্-কাযজকর থযাোম্যাে ছাডা খুি থিতশ কার্জ ক্রে করা যায 

ন্া।  

এ কারম্ন্ই,  আোম্দর প্রম্যার্ন্ একটি িােতিক এিিং অন্তিুজ তিেূলক প্রতক্রযার োিযম্ে তিতর্টাল প্রযুতি তিতর 

করা যা র্ীিন্, েযজাদা এিিং ন্যাযতিচারম্ক কু্ষণ্ন ন্া কম্র প্রচার কম্র।  

  

আোম্দর এেন্ ন্ীতিোলার প্রম্যার্ন্ যা িকলম্ক স্বচ্ছ, অিতহি এিিং েণিাতন্ত্রক তিিম্কজ  অন্তিুজ ি হম্ি থদয, 

থযখাম্ন্ োন্ুষ শাতন্তপূণজ িহািস্থ্ান্, ক্ষেিাযন্, দাতযত্বশীল ন্ােতরক  িপৃিিা এিিং পারস্পতরক র্িািতদতহিার 

র্ন্য প্রম্যার্ন্ীয িেয এিিং জ্ঞাম্ন্র তন্রিতচ্ছন্ন এখতিযার পায। 

  

থযাোম্যাম্ের অতিকার িিংক্রান্ত ইতিহাম্ি তন্তহি, এই ন্ীতিগুতল এেন্ একটি তিশ্ব েডম্ি থযখাম্ন্: 

• প্রম্িযম্করই থযাোম্যাে করার, র্ান্াম্ন্ার এিিং জ্ঞান্ প্রচার করার অতিকার রম্যম্ছ৷ এর র্ন্য প্রম্যার্ন্ 

থযাোম্যাম্ের অিকাঠাম্োম্ি ন্যাযিঙ্গি এিিং স্বািীন্ েিপ্রকাম্শর অতিকার। 

• প্রম্িযম্করই িেয ও থযাোম্যাম্ের িোম্র্ অিংশিহণ করার অতিকার রম্যম্ছ, তিম্শষ কম্র িিংখযালঘু এিিং 

দুস্থ্র্ন্ম্োষ্ঠীেণ।  এর র্ন্য তেতিযা অিকাঠাম্ো এিিং তিতর্টাল প্ল্যাটফেজম্ক অন্তিুজ তিেূলক এিিং 

অিংশিহণেূলকিাম্ি পতরচাতলি করা প্রম্যার্ন্। 

• প্রম্িযম্করই ন্যাযয এিিং তন্রম্পক্ষ পািতলক থযাোম্যাম্ের অতিকার রম্যম্ছ৷ এর র্ন্য তন্তিক তন্যে, 

র্িািতদতহিা এিিং িুল িেয উপস্থ্াপম্ন্র প্রতিকার প্রম্যার্ন্। 

• প্রম্িযম্করই েযজাদা ও িম্মান্ পাওযার অতিকার রম্যম্ছ। এর র্ন্য তেতিযা এিিং তিতর্টাল প্ল্যাটফম্েজর 

স্বচ্ছিা ও র্িািতদতহিা প্রম্যার্ন্। 



• প্রম্িযম্করই িাম্দর িম্েযর থোপন্ীযিা এিিং িেয তন্যন্ত্রম্ণর অতিকার রম্যম্ছ, এমনকি িাটা েুম্ছ থফলার 

যতদ িারা োন্িাতিকার লঙ্ঘন্ িা অপরািেূলক কাযজকলাম্প র্তডি ন্া োম্ক। এই তিষযটি প্রতিটি িযতির 

তিতর্টাল পতরচম্যর অন্ততন্জতহি এিিং অন্তিুজ তিকরণ হওযা উতচি । এর র্ন্য প্রম্যার্ন্ আইতন্ কাঠাম্ো যা 

িেয থোপন্ীযিার অতিকার এিিং োন্িাতিকার িুরক্ষার িারিােয রক্ষা করম্ি। 

• প্রম্িযম্কর তন্র্স্ব িািংসৃ্কতিক এিিং িাষােি পতরচম্যর অতিকার রম্যম্ছ। এর র্ন্য িাষােি ও িািংসৃ্কতিক 

তিতচম্যযম্ক স্বােি র্ান্াম্ন্া এিিং তেতিযার োতলকান্া ও তন্যন্ত্রম্ণ প্রম্িশাতিকার প্রম্যার্ন্। 

• প্রম্িযম্করই থযাোম্যাে দক্ষিা এিিং তেতিযা িাক্ষরিার অতিকার রম্যম্ছ । এটির র্ন্য িািংসৃ্কতিকিাম্ি 

উপযুি প্রতশক্ষণ এিিং িিংলাপ, আম্লাচন্া, থশান্া, উদারিা এিিং িোম্লাচন্ােূলক তচন্তািািন্ার দক্ষিা প্রম্যার্ন্।  

• প্রম্িযম্করই থটকিই শতির উৎিগুতলম্ি িাম্দর এখতিযার রম্যছ যা তদম্য িারা তিতর্টাল িা ইম্লকট্রতন্ক 

তেতিযায প্রম্িশাতিকার পায । এর র্ন্য থিৌর িা িাযু শতির েম্িা প্রযুতির প্রম্িশাতিকার প্রম্যার্ন্। 

• প্রম্িযম্করই িাশ্রযী েূম্লযর তিিাইি িা তন্রাপদ স্থ্াম্ন্ তিিাইিগুতলম্ি িিজর্ন্ীন্ অযাম্েি পাওযার অতিকার 

রম্যম্ছ৷ এর র্ন্য অেজনন্তিক িপম্দর পাশাপাতশ "ম্েরােি করার অতিকার" প্রম্যার্ন্। 

  

তিস্তাতরি প্রিম্ের র্ন্য, থদখুন্: 
 

 
About the language 
Bangla-Bengalis is the state language of Bangladesh. It is spoken by more than 210 million people 

as a first or second language, with some 100 million Bengali speakers in Bangladesh; about 85 

million in India, primarily in the states of West Bengal, Assam, and Tripura and in many immigrant 

communities in the United Kingdom, the United States, Canada, and the Middle East.  (Source: 

brittanica.com)  

 
About the translator 
Tamanna Dipu is a Canadian citizen with Bangladeshi background and Bangla is her native 
language. She works in the social services agency in Toronto. She loves volunteering as a 
translator; she translated memos, news, and letters for the Toronto District School Board as a 
volunteer. She is an employment coach and career strategist who helps "empower my clients in 

achieving their goals." Tamanna received a BASc in Family Community and Social Services at 
the University of Guelph-Humber in Ontario.  
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