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িারিংক্ষিপ
বাংলােদেদ যুব-বয়সীগন যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার (এসআরএইচআর) ববষয়ক তথ্য ও সদবা খুবব সীমবত 
আকারদ পদয়দ থাকদ ববধায় উচ্চ ঝুঁকবর মধ্যদ রয়দেদ । যুব-বয়সীেদর জন্য এসআরএইচআর কর্মসূচবর পরবকল্পনাকারী 
ও বাস্তবায়নকারীেদর যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহবোগুলদা জানা ও বদাঝার পাোপােব এই 
ববষয়কদ ঘবরদ তােদর মনদ যদ ধরনদর কলঙ্কবত ও অপমানবত হওয়ার ভয়, লজ্জা ও গ্লানব কাজ করদ সদই ববষয়গুলদাও 
ববস্তারবতভাবদ জানা েরকার। 

 কর্মসূচবর পরবকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারীেদর বুঝতদ হবদ যদ যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
চাহবোগুলদা কব ধরনদর, পাোপােব এই ববষয়কদ ঘবরদ ভয়, লজ্জা ও গ্লানব কবংবা অপমানবত হওয়ার যদ সম্ভাবনা 
ববে্যমান রয়দেদ তা নবয়দ ওেদর ভাবনা এবং এরা এোকদ কবভাবদ মোকাবদলা করতদ চায়। 

এই প্রদক্ষাপেকদ সামনদ রদখদ এন ডব্লবউ ও-ডব্লবউ ও েব আর ও (NWO-WOTRO) সায়দন্স ফর গ্লদাবাল 
ডদভদলপমদন্ে-এর সহযোগবতায় বাংলােদেদ ২০১৫-২০১৮ সময়কালদ পাঁচেব গবষদো প্রকল্প পরবচালবত হয়। এই 
গবদষোগুলদাতদ বাংলােদেদ যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য জানার ক্ষদত্রদ বাধাসমূহ এবং 
লজ্জা, গ্লানব ও সহবংসতার মতদা সমস্যাগুলদা কােবয়দ উঠার উপায়গুলদা খদাঁজা হয়দেদ। গবদষোগুলদার মধ্য েবয়দ 
কতগুলো উে্ভাবনী েবক্ষামূলক েুলস বা উপকরে তৈরব করা হয়দেদ যা ডবজবোল প্ল্যােফর্ম ও ‘সাইকদাড্রামা’ 
ব্যবহার করদ যুব-বয়সীেদর কােদ যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পদৗঁেদ েববদ।  

যুব-বয়সীেদর জন্য নবরাপে স্থান 
তৈরব করা

যুব-বয়সীেদর কার্যক্রমদ 
প্রত্যক্ষভাবদ যুক্ত করা

োয়বত্বেীলেদর সম্পৃক্ত ও 
ক্ষমতায়ন করা

গবদষো প্রকল্পগুলদার ফলাফল থদকদ জানা যায় যদ, যুব-বয়সীরা তােদর নবজদেদর েরীর সম্পর্কদ খুব কম জানদ, যদৗন 
ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার সংক্রান্ত ববষয়গুলদাকদ ঘবরদ তােদর মধ্যদ এক ধরনদর কলঙ্ক ও গ্লানবজনবত 
ভাবনা কাজ করদ এবং এই ববষয়গুলদা নবয়দ তােদর মধ্যদ ভুল ধারোও রয়দেদ। এোড়াও, যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন 
স্বাস্থ্য সম্পর্কদ জানানদার ক্ষদত্রদ মা-বাবা ও েবক্ষকরা অনদকোই অক্ষম। সর্বোপরব, এই কারেগুলদাই যুব-
বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকারদর ববষয়গুলদা সম্পর্কদ জানা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষদত্রদ বাধা হবসদবদ 
কাজ করদ।
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নবচদ সুপারবেগুলদা উল্লদখ করা হলদা:

যুব-বয়িীক্ের জন্য লনরাপে স্ান তিলর করা
গবদষোয় যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার ববষয়ক তথ্য ও সদবা েদয়ার ক্ষদত্রদ ববে্যমান 
চ্যালদঞ্জগুলদা কার্যকরভাবদ মদাকাবদলার লক্ষ্যদ তােদর জন্য নবর্ভরযদাগ্য, সহজলভ্য, বদনামী/ েে্মনামা ও 
েদকসই নবরাপে 

স্থান বা সুযদাগ তৈরবর সুপারবে করা হয়দেদ। গবদষো থদকদ জানা গবয়দেদ যদ, যুব-বয়সীরা নবজদেদর পরবচয় গদাপন রদখদ 
ও ব্যক্তবগত গদাপনীয়তা বজায় রদখদ আকর্ষেীয় কদান ডবজবোল মাধ্যমদ সুনবর্েবষ্ে েক্ষতা-ভবত্তবক জ্ঞান পদতদ 
আগ্রহী। 

যুব-বয়িীক্ের কায ্যক্রক্ম প্রি্যষিভাক্ব যুক্ত করা
যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার (এসআরএইচআর) ববষয়দ কাঙ্খবত পরববর্তন আনতদ হলদ বববাহবত-অবববাহবত 
নবর্ববেদষদ সকল যুব-বয়সীেদর চাহবোগুলদা বুঝতদ পারা এবং তােদরকদ এসআরএইচআর কার্যক্রম প্রেয়নদ সম্পৃক্ত 
করা খুবই গুরুত্বপূর্ে। 

োলয়ত্বশীিক্ের িম্পৃক্ত ও ষিমিায়ন করা
যুব-বয়সীদের মদধথ্য ইবতবাচক আচরদের ববকাে এবং তাদের সমসথ্যাগুদলা ও প্রশ্নগুদলা বনদয় আদলাচনা করার জনথ্য বনরাপে ও 
স্ঞ্তিোয়ক স্ান বা সুদযাগ ততবর করদত পবরবার ও সমাদজর োবয়ত্বেীলদের (মা-বাবা, বেক্ষক, ধমমীয় যনতা, স্াস্থ্যদসবাপ্রোনকারী 
প্রমুখ) এই ধরদনর কাদজর সদগে যুক্ত করার প্রদয়াজন রদয়দে।

আমােদর লক্ষ্য েবল নবজদেদর অবস্থার কথা ভদবদ 
অসহায়বদাধ করা ব্যক্তবেদর উত্ সাহবত করা ও সাহস 

যদাগানদা, যাতদ তারা ববে্বস্ত কারদা কােদ নবজদেদর মনদর 
কথাো খুলদ বলদ; আর এভাবদই তারা প্রয়দাজনীয় সহায়তা 

পাওয়ার ক্ষদত্রদ প্রথম েদাে কবন্তু তাত্ পর্যপূর্ে 
পেক্ষদপেব নবতদ পদরদেবল।

আনুেকা জাফর — ডবজবোল সবস্োর প্রকল্প

এই পলবসব ব্রবফদর প্রাথমবক উে্েবষ্ে জনগদাষ্ঠী হলদা এসআরএইচআর কর্মসূচবর পরবকল্পনাকারী ও 
বাস্তবায়নকারীগে। এই ব্রবফদ যুব-বয়সীেদর জন্য এসআরএইচআর কর্মসূচব প্রেয়ন/বাস্তবায়নকালদ 
অবে্যই বববদচ্য মূল ববষয়গুলদা তুলদ ধরা হয়দেদ। এোড়াও পলবসব ব্রবফদ থাকা ববষয়বস্তু থদকদ নীতব 
নবর্ধারকগে যুব-বয়সীেদর জন্য এই ধরনদর কার্যক্রম গ্রহেদর প্রদক্ষাপে এবং বাস্তবায়নদর জন্য 
প্রয়দাজনীয় চবন্তাভাবনা, উে্ভাবন, এবং অভবজ্ঞতা থাকার আবে্যকতা বুঝতদ পারবদন।
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ভূলমকা
বাংলােদেদর ১৫ কদােব ৮৫ লাখ জনসংখ্যার মধ্যদ ৩০ েতাংে বা প্রায় ৪ কদােব ৭৬ লাখ হলদা যুব-বয়সী, যােদর বয়স ১০ 
থদকদ ২৪ বের (ইউএনএফপবএ, ২০১৪)। ববোল এই জনগদাষ্ঠী যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার ববষয়ক তথ্য ও 
সদবা পাওয়ার সীমবত ব্যবস্থার কারেদ উচ্চ ঝুঁকবর মধ্যদ রয়দেদ। এই বাস্তবতা েহর কবংবা পল্লী এলাকায় বসবাসকারী 
গরবব-ধনী নবর্ববেদষদ সকল যুব-বয়সীর জন্য প্রযদাজ্য। এই সমস্যা আরদা জেবল আকার ধারে করদেদ ে্রুত 
নগরায়নদর চ্যালদঞ্জ এবং সদই সুবােদ আর্থ-সামাজবক রূপান্তরদর কারেদ। এই প্রদক্ষাপেদ যুব-বয়সীরা কী চায় এবং 
কীভাবদ বাংলােদেদর সমাজদ অনদকোই আলদাচনা-নবষবে্ধ ববষয় যদৗনতা, যদৗন েবক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও 
কল্যােমূলক সদবাগুলদা তারা পদতদ পারদ সদই ববষয়দ ধারো খুবই সীমবত।

বাংলােদেদর সাংস্কৃতবক প্রদক্ষাপেদ যদৗনতাকদ কঠদারভাবদ লবঙ্গদর েৃষ্েবকদাে থদকদ েদখা হয়। যদৗনতার ববষয়দ এক 
ধরনদর নীরবতা পালন করা হয় এবং পুরুষত্ব ও নারীত্ব-কদ প্রচলবত  পুরুষতান্ত্রবক েৃষ্েবকদাে থদকদই ববে্লদষন হয়, 
যা উভয় জদন্ডারদর জন্য ক্ষতবকর। এই অবস্থায় বাংলােদেদ বাল্যববয়দ, অনবচ্োকৃত গর্ভধারে, জদন্ডারভবত্তবক 
সহবংসতা ও অনবরাপে গর্ভপাত এখনদা অনদক বদেব। যুব-বয়সীরা যদৗন হয়রানব, সহবংসতা ও পাচারদর েবকার হচ্েদ। 
সবমবলবয়দ, বাংলােদেদর তরুে-তুরুনীেদরেদর যাপবত জীবনদর অভবজ্ঞতার সাথদ আন্তর্জাতবকভাবদ সংজ্ঞায়বত 
এসআরএইচআর-এর ধারোর মধ্যদ ববস্তর অমবল রয়দ গদেদ।

কৈেদারদর বা বয়ঃসন্ধবকালদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার েদয়ার ব্যাপারদ বাংলােদে একাধবক 
আন্তর্জাতবক আইন ে্বারা অঙ্গীকারাবে্ধ। এর মধ্যদ অন্তর্ভুক্ত রয়দেদ েবেু অধবকার সনে, আইসবপবডব (বাংলােদে 
এই আইনদর অন্যতম প্রবক্তা), বদইজবং প্লােফর্ম ফর অ্যাকেন এবং এসডবজব। েদেদ কৈেদারকালদর 
এসআরএইচআর-কদ সমর্থন করদ এমন বদে কয়দকেব আইনও রয়দেদ  (যদমন: বাল্যবববাহ প্রতবরদাধ আইন, নারী ও 
েবেু নবর্যাতন প্রতবরদাধ আইন)। এোড়াও বাংলােদেদর জনসংখ্যা নীতব, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতব, জাতীয় েবেু নীতব, েবক্ষা 
নীতব, পুষ্েব নীতবসহ ববভবন্ন নীতবতদ বয়ঃসন্ধবকালদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকারসহ অন্যান্য ববষয়কদ 
জদারালদাভাবদ স্বীকৃতব েদয়া হয়দেদ। বর্তমানদ, জাতীয় বয়ঃসন্ধবকালদর স্বাস্থ্য কদৗেল (২০১৭-২০৩০) অনুসরে করা 
হচ্েদ। এই স্বাস্থ্য কদৗেল ২০০৬ সালদ প্রেীত বয়ঃসন্ধবকালদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কদৗেলদর আলদাকদ 
প্রেয়ন করা হয়দেদ। পূর্ববর্তী কদৗেলদর অধীনদ কবেদার-কবেদারী বান্ধব স্বাস্থ্য-সদবাপ্রোন েদেদর স্বাস্থ্য ও 
পরববার পরবকল্পনা কর্মসূচবতদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়দেবল। বর্তমান কদৗেলেব আগদরোর চদয়দ অনদক বদেব ববস্তৃত 
এবং এতদ ২০৩০ সালদর মধ্যদ সবচদয়দ ঝুঁকবপূর্েসহ সকল কবেদার-কবেদারী যাতদ একেব সুস্থ ও আনন্েময় জীবন 
উপভদাগ করতদ পারদ সদ লক্ষ্যদ প্রয়দাজনীয় আইনী পরববদে তৈরবর যাবতীয় ব্যবস্থা রাখা হয়দেদ। মানবাধবকার 
নীতবমালার ভবত্তবতদ, এবং কবেদার-বয়সীেদর সর্বদাচ্চ মানদর স্বাস্থ্য লাভদর অধবকারকদ স্বীকৃতব েবয়দ এই কদৗেলদর 
প্রথম স্তম্ভেব হলদা- বয়ঃসন্ধবকালদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার (এসআরএইচআর), এবং এর লক্ষ্য 
হলদা একেব কার্যকর সহায়ক পরববদে তৈরব করা, সমন্ববত যদৗন েবক্ষা একীভূত ও জদারোর করা এবং প্রমােভবত্তবক 
কার্যক্রমদর মাধ্যমদ এসআরএইচআর উন্নত করা। বাস্তবায়ন পর্যায়দ কবেদার-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য 
এবং অধবকারদর ববষয়গুলদা সুনবর্েবষ্ে আর্থবক বরাে্ে ও নবর্ধারবত উে্েদে্যাবলীসহ চলমান পঞ্চ-বার্ষবক জাতীয় 
স্বাস্থ্য কর্মসূচবতদ জদারালদাভাবদ একীভূত করা হয়দেদ। সরকার োড়াও, একেব বড় সংখ্যক এনজবও এবং বদসরকারব 
খাতদর কবেু সংস্থা কবেদার-কবেদারীেদর নবয়দ জাতীয় পর্যায়দর নীতবমালা ও কর্মসূচবর উে্েদে্যাবলী বাস্তবায়নদ কাজ 
করেদ।

 কায ্যপদ্ধলি
নীতব সংক্রান্ত এই নথবেব (পলবসব ব্রবফ) তৈরব করা হয়দেদ এসআরএইচআর সংক্রান্ত পাঁচেব গবদষোর ফলাফলদর 
ভবত্তবতদ। ২০১৫-২০১৮ সময়কালদ এনডব্লবউও-ডব্লবউওেবআরও এসআরএইচআর ববষয় নবয়দ তবনেব েদেদ পরবচালবত 
গবদষো কর্মসূচবর অংে হবসদবদ বাংলােদেদ এই ববষয়দর উপর পাঁচেব গবদষো পরবচালনা করা হয়দেদ। বাংলােদেদ 
পরবচালবত প্রকল্পগুলদার লক্ষ্য েবল বাংলােদেদর যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার সম্পর্কবত 
তবনেব গুরুত্বপূর্ে ববষয়দ অধবকতর জদনদ তােদর বাস্তবজীবনদ তবনেব ক্ষদত্রদর উন্নয়নদ অবোন রাখা। এই তবনেব 
ক্ষদত্র হলদা - তােদর জীবনদর বাস্তবতায় সহায়ক উপাোনসমূহ ও বাধাসমূহ খুঁজদ বদর করা, তথ্য ও সদবা পাওয়ার 
ক্ষদত্রদ তােদর প্রবদেগম্যতা েদখা, এবং তােদর সবে্ধান্ত গ্রহেদর প্রক্রবয়া অর্থাৎ  তারা কীভাবদ সবে্ধান্ত নদয় 
সদো নবরূপন করা। 



4   বুরুন্ডিতে দুর্বল যুবকদের এবং এসআরএইচআরকে সম্বোধন করা

পাঁচেব প্রকল্পদর সবকয়েবতদ (সারেব-১) উে্েবষ্ে জনগদাষ্ঠী েবল মধ্যম থদকদ নবম্ন আয়ভুক্ত জনগদাষ্ঠী এবং 
গবদষোগুলদা মূলত গুেগত পে্ধতবতদ করা হয়দেদ, সঙ্গদ পরবপূরক হবসদবদ পরবমােগত পে্ধতবগুলদা ব্যবহার করা 
হয়দেদ। এোড়াও ইন্োরনদে ব্যবহার করদ অনলাইন ভবত্তবক কার্যক্রম তৈরব ও সদগুলদার কার্যকারবতা পরীক্ষা করা 
হয়দেদ। পাঁচেব প্রকল্পদর মধ্যদ চারেব প্রকল্প েবল সত্য-অনুসন্ধানমূলক - েহরদর যুব-বয়সীরা কীভাবদ অনলাইনদ 
এসআরএইচআর সম্পর্কবত তথ্য খদাঁজদ (ডবজবোল সবস্োর), উে্ভাবনী েবক্ষামূলক উপকরে ব্যবহার করদ ‘লজ্জা’ 
কােবয়দ উঠার উপায়গুলদা খুঁজদ বদর করা, যা কার্যকর এসআরএইচআর প্রচারকদ বাধাগ্রস্ত করদ (ব্রদকবং েব েদইম), 
পুরুষতন্ত্রদর ঐতবহ্যবাহী ক্ষতবকর নবয়মাবলী, এসআরএইচআর-কদ ঘবরদ থাকা কলঙ্ক এবং নারী ও মদয়দেদর ববরুে্ধদ 
সহবংসতার মধ্যদকার যদাগসূত্রগুলদা কী (ক্যাম্পাস হবরদা ক্যাফদ), এবং েহুরদ পরববদেদ বসবাসকারী কর্মজীবী 
ঝুঁকবপূর্ে নারী অভববাসীরা কীভাবদ নবজদেদর ইচ্ো-অনবচ্ো ও যদৗন-স্বাধীনতা নবয়ন্ত্রে করদ থাকদ (মাইগ্রদেন 
অ্যান্ড লাইভলবহুড)। পঞ্চম প্রকল্পেবর মাধ্যমদ েহরদর বস্তবতদ বসবাসকারী যুব বয়সীেদর ঝুঁকবপূর্ে যদৗন চর্চাকদ 
প্রভাববত করার ক্ষদত্রদ সাইকদাড্রামা বা েলীয় কার্যক্রমদর কার্যকারবতা পরীক্ষা করা হয়দেদ (সাইকদাড্রামা)। 
গবদষো থদকদ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফলদর ভবত্তবতদ প্রতবেব প্রকল্পদ উে্েবষ্ে জনগদাষ্ঠীর জন্য উে্ভাবনী 
অনলাইন ডবজবোল/ভবজুয়াল েুলস-ভবত্তবক কার্যক্রম তৈরব ও বাস্তবায়ন করদ সদগুলদার কার্যকারবতা পরীক্ষা করা 
হয়দেদ। ডবজবোল মবডবয়া নবর্বাচন করার মূল কারে হলদা যুব-বয়সীরা গদাপনীয়তা বজায় রদখদ ও বদনামদ (পরবচয় গদাপন 
রদখদ) ব্যবহারদর সুযদাগ থাকায় ডবজবোল প্ল্যােফর্ম পেন্ে করদ এবং এতদ তােদর প্রবদেগম্যতা রয়দেদ। 
প্রকল্পগুলদা েদেী গবদষোেল, স্থানীয় নীতব ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এবং আন্তর্জাতবক গবদষো সংস্থার সমন্বয়দ 
গঠবত কনসদার্েবয়াম ে্বারা বাস্তবায়ন করা হয়দেদ। 

সারবে ১: প্রকদপের সংখথ্যা ও সংবক্ষপ্ত বেদরাোম
িংক্ষলপ্ি শলরক্াণাম প্রকি্পক্র শলরক্াণাম

ব্রদকবং েব েদইম ব্রদকবং েব েদইম। েুয়ার্ডস ইম্প্রুভবং এসআরএইচআর এডুকদেন ফর এডদালদসদন্েস অ্যান্ড 
ইয়ুথ ইন বাংলােদে

ক্যাম্পাস হবরদা ক্যাফদ েব ক্যাম্পাস হবরদা ক্যাফদ: এনগদজবং ইয়াং মদন অ্যান্ড বয়দজ ইন েব প্রমদােন অফ 
সদক্সুয়াল অ্যান্ড রবপ্রদাডাক্েবভ হদলথ অ্যান্ড রাইেস অ্যান্ড েব প্রবভদনেন অফ 
ভায়দালদন্স ইন বাংলােদে

ডবজবোল সবস্োর ডবজবোল সবস্োর ফর আরবান ইয়ুথ: ইউজবং নবউ েদকনদালজব ফর ইফদক্েবভ এসআরএইচআর 
কমবউনবকদেন ফর আরবান ইয়ুথ অফ বাংলােদে

 মাইগ্রদেন অ্যান্ড 
লাইভলবহুডস

মাইগ্রদেন, লাইভলবহুডস অ্যান্ড এসআরএইচআর: এ ে্রবপল কদস-স্োডব অফ ইয়াং ফবমদল 
মাইগ্র্যান্েস (ওয়াইএফএম) ইন ঢাকা, বাংলােদে

সাইকদাড্রামা সাইকদাড্রামা অ্যাজ ে্রান্সফরমদেবভ ইন্োরভদনেন ইন েব এসআরএইচআর অফ ইয়াং মদন ইন 
আরবান স্লামস ইন ঢাকা; প্রুফ অফ এ নভদল এপ্রদাচ

সারেবতদ উল্লদখবত প্রকল্পদর ওয়দবসাইে থদকদ প্রতবেব প্রকল্প সম্পর্কদ আরদা ববস্তারবত বববরে এবং প্রকােনার 
তালবকা পাওয়া যাবদ।

উপিব্ধ জ্ান/ প্রকক্পের মূি ভাবনা
েহরদর যুব-বয়সীরা তােদর েরীর ও বয়স বাড়ার সাথদ সাথদ নবজদেদর েরীরদর মধ্যদ যদ পরববর্তনগুলদা হয় সদ সম্পর্কদ 
জানদ না। যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার ববষয়ক তথ্য পাওয়ার ক্ষদত্রদ প্রধান বাধাগুলদার 
মধ্যদ রয়দেদ জাতীয় পাঠ্যক্রমদ যদৗন েবক্ষার অনুপস্থবতব, যুব-বয়সীেদর সাথদ যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং 
অধবকার ববষয় নবয়দ খদালামদলা আলদাচনা করার ক্ষদত্রদ মা-বাবা ও েবক্ষকেদর েবক থদকদ অনবচ্েুক মনদাভাব কবংবা 
তােদর অক্ষমতা এবং চবকবত্ সা পদোজীবীেদর অভ্যাসগত পক্ষপাত।
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এোড়াও যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার ববষয়কদ ঘবরদ ‘লজ্জা’ োড়াও কলঙ্ক, নবষবে্ধ ববষয় হবসদবদ বববদচবত 
হওয়া, এবং ববভবন্ন ধরনদর কল্পকথা প্রচলবত থাকায় এই ববষয় নবয়দ আলদাচনা করতদ অনদকদই স্বস্তববদাধ করদন না, 
ফলদ যুব-বয়সীেদর পক্ষদ সঠবক তথ্য ও উপযুক্ত সদবা পাওয়া কঠবন হয়দ পড়দ। লজ্জা বা কুন্ঠা-কদ বাংলােদেদর 
সামাজবক প্রদক্ষাপেদ প্রায়স বড়েদর প্রতব েদােেদর সম্মান প্রকােদর একেব মাধ্যম হবসদবদ েদখা হয়। ফলদ, 
‘লজ্জা’ যুব-বয়সী এবং তােদর মা-বাবা, েবক্ষক ও অন্যান্য মুরব্ববস্থানীয় মানুষেদর মধ্যদ তথ্য েদয়া-নদয়ার ক্ষদত্রদ 
েূরত্ব তৈরব করদ। তথ্যদর 

ক্ষদত্রদ বড় ধরনদর ঘােতব েদখা যায় পুরুষদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধবকার, সাইবার হয়রানব, এবং যুব-
বয়সীেদর এসআরএইচআর ববষয় বদাঝার ক্ষদত্রদ মা-বাবার অনীহা ও অসামর্থ্যতা।

যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ববষয়গুলদাকদ নবষবে্ধ ববষয় হবসদবদ েদখা বা কলঙ্কবত করার কারেদ যুব-বয়সীরা 
ববেদষ করদ পুরুষরা উচ্চ ঝুঁকবপূর্ে আচরে ও ক্ষতবকর চর্চায় জড়ায়। যদৗন আচরে সম্পর্কদ আের্ে ও ইতববাচক 
সঠবক তথ্যদর অভাবদ পুরুষেদর মধ্যদ উচ্চ-হারদ পর্েদাগ্রাফব বা নীল েবব েদখার ঘেনা ঘেদ। এই জাতীয় যদৗন েবব ও 
ভবডবও েদখার কারেদ অনদকক্ষদত্রদ যুব-বয়সীরা নবজদরাও ক্ষতবকর যদৗন চর্চা, আচরে ও মনদাভাব ধারে করতদ েুরু 
করদ।

সমাজদর ববভবন্ন অংেদর মানুষদর মধ্যদ যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যদর ভবন্নতা রয়দেদ। 
সদবাোনকারী, মা-বাবা ও অন্যান্য নদতৃস্থানীয় মানুষেদর মধ্যদ যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ববষয়দ সীমবত বৈজ্ঞানবক 
জ্ঞান রয়দেদ; কখনদা কখনদা তােদর ধারোগুলদা (উপলব্ধবগুলদা) এসআরএইচআর ববষয়দ সমাজদ ববে্যমান প্রচলবত 
ববে্বাস ও ভুল ধারো ে্বারা প্রভাববত হয়। সদবাোনকারীরা প্রায়ে সামাজবক রীতব-নীতবগুলদাকদ চবকবত্ সা পরামর্ে 
হবসদবদ চালবয়দ েদন, এবং তারা অবববাহবত যুব-বয়সীেদর যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সদবা েদয়ার ক্ষদত্রদ অনদক সময় 
অনবচ্েুক থাকদন। ধর্মীয় সংবদেনেীলতার কারেদ বয়ঃসন্ধবকালদ এসআরএইচআর ববষয়ক েবক্ষা পাওয়ার 
মানাবাধবকারদর সাথদ ধর্মীয় েৃষ্েবকদােকদ মদলানদার চদষ্ো করার ক্ষদত্রদ ে্ববধা ও অনবে্চয়তা তৈরব করদ। এসব 
কারেদ যুব-বয়সীরা এসআরএইচআর ববষয়দ ববভবন্ন পক্ষগুলদা যদমন তােদর েবক্ষক/গুরুজন, পাঠ্যক্রম ও ডবজবোল 
মাধ্যম ইত্যােব থদকদ পরস্পরববরদাধী বার্তা পায়, যা তােদর মধ্যদ অনবে্চয়তা ও ববভ্রান্তব তৈরব করদ।

বাংলােদেদর প্রদক্ষাপেদ এসআরএইচআর তথ্য পাওয়ার ক্ষদত্রদ কদান নবর্ভরযদাগ্য সূত্র বা উত্ স নদই। এই 
অবস্থায় তরুে প্রজন্ম যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঠবক তথ্য ও প্রয়দাজনীয় সহায়তা পদতদ হবমেবম 
খাচ্েদ। তারা বাস্তব জীবনদর অভবজ্ঞতাগুলদা যদমন হয়রানব, তীব্র আবদগময় পরবস্থবতব, ও সাইবার বুলবং বা 
ইন্োরনদে ব্যবহার করদ মানসবক নবর্যাতনদর ঘেনাগুলদা মদাকাবদলায় কঠবন পরবস্থবতবর মুখদ পড়েদ। এমন 
পরবস্থবতবতদ যুব-বয়সীেদর কােদ সহজদই এসআরএইচআর ববষয়ক সঠবক তথ্য কার্যকরভাবদ পদৗঁেদ েদয়ার ক্ষদত্রদ 
একেব নবর্ভরযদাগ্য মাধ্যম হলদা ডবজবোল/অনলাইন মবডবয়া, যদখান থদকদ যুব-বয়সীরা নবজদেদর পরবচয় ও গদাপনীয়তা 
বজায় রদখদ এসআরএইচআর ববষয়ক তথ্য েরকারব বৈজ্ঞানবক ব্যাখ্যাসহ বস্তুনবষ্ঠতা, সঠবকতা ও নবর্ভরযদাগ্যতার 
সাথদ পদতদ পারদ। তাোড়া, যুব-বয়সীরা তােদর সতীর্থ/সহপাঠী/সমবয়সী এবং/অথবা ববেদষজ্ঞেদর ে্বারা সমর্থবত ও 
আকর্ষেীয়ভাবদ উপস্থাপবত এসআরএইচআর ববষয়ক সুনবর্েবষ্ে তথ্য পদতদ পেন্ে করদ। 

এসআরএইচআর ববষয়ক কার্যক্রম প্রেয়নকালদ একেব সুনবর্েবষ্ে পরবস্থবতবতদ যুব-বয়সীেদর প্রদক্ষাপে বা 
চবন্তাভাবনা বদাঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ে। প্রকল্পগুলদার মাধ্যমদ বদে কয়দকেব অ্যাপস/েুলস তৈরব করা হয়দেবল, যা 
জ্ঞান স্থানান্তরদর ক্ষদত্রদ অন্তর্ভুক্তবমূলক ও কার্যকর হবসদবদ প্রমােবত হয়দেদ। গবদষকগে কার্যক্রম 
প্রেয়নকালদ যুব-বয়সী গ্রুপগুলদার ভবন্নতাগুলদাকদ েনাক্ত করদ তােদর চাহবোগুলদা জদনদ নবয়দেবলদন এবং তােদর 
মতামতদর ভবত্তবতদ কার্যক্রম সাজবয়দেবলদন। ফলদ প্রকল্পগুলদার মাধ্যমদ এসআরএইচআর ববষয়ক সাধারে 
বৈজ্ঞানবক জ্ঞান (উোহরেস্বরূপ প্রজনন স্বাস্থ্যদর েরীর-ববে্যা/েদহতত্ত্ব) েদয়ার পরববর্তদ বাংলােদেী 
যুব-বয়সীেদর চাহবো মদাতাবদক সুনবর্েবষ্ে, েক্ষতাভবত্তবক জ্ঞান যদমন, কীভাবদ কনডম ব্যবহার করতদ হবদ, ভুল ও 
মবথ্যা ধারোগুলদা েূর করা, কবংবা সাইবার বুলবং মদাকাবদলার উপায় ইত্যােব সম্পর্কদ জানানদা হয়দেদ।
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িুপালরশিমূহ

যুব-বয়িীক্ের জন্য একটি লনরাপে স্ান তিলর করা যা লনভ্যরক্যাগ্য, 
প্রক্বশগম্য, পলরচয় গগাপন গরক্ে ব্যবহার করা যায়, এবং গিকিই

ডবজবোল মবডবয়া ও প্ল্যােফর্মগুলদা এসআরএইচআর ববষয়ক সঠবক ও নবর্ভরযদাগ্য তথ্য পাওয়া এবং এই ববষয়দর উপর 
েক্ষতা অর্জনদর জন্য একেব আকর্ষেীয় কার্যকর উপায়। এই ধরনদর মাধ্যমগুলদা একেবকদ আকর্ষেীয় ভবজুয়াল/
ডবজাইনদর কারেদ যুব-বয়সীেদর যুক্ত হতদ আকর্ষে করদ, আবার অন্যেবকদ, যুব-বয়সীরা তােদর কাঙ্খবত গদাপনীয়তা 
বজায় রদখদ এসআরএইচআর ববষয়ক তথ্য ও বন্ধু/সতীর্থেদর সাথদ যদাগাযদাগ করার সুযদাগ পায়। এসআরএইচআর 
সদবাগুলদা পাওয়ার ক্ষদত্রদ যুব-বয়সীেদর পরবচয় গদাপন রাখা/বদনামদ সদবা পাওয়া নবে্চবত করা তােদর সার্ববক কল্যােদর 
জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ে একেব ববষয়। অবববাহবত তরুে-তরুেীরা এই ধরনদর সদবাগুলদা নবতদ গবয়দ প্রায়ে কলঙ্কবত কবংবা 
নবন্োর েবকার হন, যা বববাহবত নারী-পুরুষদর বদলায় ঘেদ না। এই অবস্থায়, এসআরএইচআর নীতবমালা অবে্যই 
অন্তর্ভুক্তবমূলক হওয়া েরকার, যাতদ করদ কদান ধরনদর বৈষম্য োড়া বববাহবত-অবববাহবত নবর্ববেদষদ যুব-বয়সী সকলদ 
যদৗন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ববষয়ক তথ্য, জ্ঞান ও সদবা পদতদ পারদন।

 এিআরএইচআর লবষয়ক কম ্যিূলচ ও অ্যাডক্ভাক্কলি কায ্যক্রম প্রণয়ন, 
উন্নয়ন ও বাস্তবায়ক্নর িাক্ে যুব-বয়িীক্ের লনলবড়ভাক্ব িম্পৃক্ত করা 

যুব-বয়সী তরুে প্রজন্ম তাদের চাবহোগুদলা যমাকাদবলায় সুস্পষ্ট ও েক্ষতাবভত্বতক জ্ান যপদত পেন্দ কদর। হৃেয়ঘটেত বা 
যপ্রদমর সম্পদককে ভাগেন, প্রতথ্যাখান, বুবলং বা উক্তথ্যক্ত করা, এবং ববদরাধপূে কে পবরবস্বতদত যুব-বয়সীরা তীব্র আদবদগর মুদখামুবখ 
হদত পাদর যার সাদথ খাপ খাওয়াদনা তাদের পদক্ষ কটঠন হদত পাদর। এই অবস্ায় কীভাদব পবরবস্বতর সাদথ বনদজদক মাবনদয় 
বনদত হদব যসই যকৗেলগুদলা ও সহায়তা পাওয়ার উপায়গুদলা তাদেরদক জানাদনা েরকার। এদক্ষদরে বভজয়ুাল বমবডয়া অথ কোত্  
গ্াবফককস, বভবডও এবং নােক ইতথ্যাবে খুবই কায কেকর পদ্ধবত। এসআরএইচআর ববষয়ক গুরুত্বপূে কে বাত কোগুদলা বডঞ্জোল ও 
বভজয়ুাল মাধথ্যম বথ্যবহার কদর বাংলাদেেী তরুে প্রজন্মদক কায কেকরভাদব জানাদনার জনথ্য গদবষোলব্ধ যকৗেলগুদলা বথ্যবহার করা 
উবচত্ ।

 মা-বাবা, লশষিক, ধমমীয় গনিা, স্াস্্যক্িবাোনকারীক্ের িম্পৃক্ত ও 
ষিমিায়ন করা, যাক্ি কক্র িারঁা যুব-বয়িীক্ের মক্ধ্য ইলিবাচক 
এিআরএইচআর আচরণ গক্ড় িুিক্ি িহায়িা করক্ি পাক্রন

এসআরএইচআর বনদয় সমাদজ ববরাজমান েঞ্ক্তোলী কপেকাবহনী ও ববভ্াবতিমূলক তথথ্য, এদক ‘লজ্া’-র ববষয় বহদসদব গেথ্য করা, 
এবং ববষয়টে বনদয় ধমমীয় ও সামাঞ্জক রীবতনীবতর মদধথ্যকার েৃেথ্যমান দ্বদ্বের যপ্রক্ষাপদে সমাদজর যুব-বয়সীরা এসআরএইচআর 
বনদয় বদ্বধাববিত ও ববভ্াতি। এই অবস্ায় সমাদজর যনতৃস্ানীয় বথ্যঞ্ক্তবগ কে ও মুরঞ্বিদের মদধথ্য এসআরএইচআর ববষদয় জ্ান 
ও যবাঝাপড়া ততবর হওয়া অতথ্যতি গুরুত্বপূে কে, যাদত কদর তাদের কাে যথদক যুব-বয়সীরা তাদের এসআরএইচআর সংক্াতি 
সমসথ্যাগুদলার সমাধাদন প্রদয়াজনীয় সহায়তা ও সহদযাবগতা পায়।

 যুব-বয়সী নারী ও পুরুষদের বববভন্ন যগাষ্ঠীদক তাদের উপদযাগী ও চাবহোমাবফক তথথ্য বেদত এবং ববষয়বভত্বতক আদলাচনা ও 
প্রদশ্নাত্তর যেয়ার জনথ্য একটে বনরাপে স্ান ততবর করদত বথ্যয়-সাশ্রয়ী ও কবমউবনটে বা যগাষ্ঠী-বভত্বতক মদনাসামাঞ্জক বেক্ষা 
কায কেক্দমর কথা ভাবা যযদত পাদর।
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গযৗন ও প্রজনন স্াস্্য এবং অলধকার লবষয়ক গক্বষণা কম ্যিূলচ

ডাচ উন্নয়ন সহদযাবগতার যক্ষদরে অনথ্যতম অগ্াবধকারপ্রাপ্ত নীবত-যক্ষরে হদলা এসআরএইচআর। যনোরলথ্যাদডের পররাষ্ট্র 
মন্ত্রোলয় এসআরএইচআর ববষয়ক জ্াদনর বভত্বত যজারোর করার জনথ্য যেয়ার-যনে 

ইন্ারনথ্যােনাল নাদম যযৗন ও প্রজনন স্াস্থ্য এবং অবধকার (এসআরএইচআর) ববষয়ক একটে নদলজ প্থ্যােফম কে ততবর 
কদরদে। এোড়াও, মন্ত্রোলয় এনডবলিউও-ডবলিউওটেআরও-এর এসআরএইচআর ববষয়ক গদবষো কম কেসূবচদক অথ কোয়ন 
করদে।

এসআরএইচআর গদবষো কম কেসূবচর অধীদন গদবষোর ববষয়বস্তু কী হদব যসো বনধ কোবরত হয় নদলজ প্থ্যােফদম কের চাবহোর 
বভত্বতদত; আবার, নদলজ প্থ্যােফদম কের চাবহো বনধ কোবরত হয় এসআরএইচআর নদলজ প্থ্যােফদম কের অংেীোর বা এর 
কম কেদক্ষরে- বতনটে যেদের সংবলিষ্টদের সাদথ পরামদে কের বভত্বতদত। সাবব কেকভাদব, নদলজ প্থ্যােফম কে এসআরএইচআর 
সংক্াতি নদলজ বা জ্াদনর চাবহো েনাক্তকরে ও বলবপবদ্ধকরে, গদবষোর জনথ্য প্রশ্নাবলী প্রেয়ন এবং জ্ান বববনমদয়র 
যক্ষদরে মূল ভূবমকা পালন কদর।

এনডবলিউও-ডবলিউওটেআরও গদবষো প্রতিাবনা আহ্ান ও বথ্যবস্াপনার পাোপাবে অথ কোয়নকৃত প্রকপে ও গদবষো 
কম কেসূবচ সংবলিষ্ট জ্ান বববনময় কায কেক্মগুদলা পবরচালনার যক্ষদরে যেয়ার-যনে ইন্ারনথ্যােনাল ও যেয়ার-যনে এর যেেীয় 
যকন্দ্রগুদলাদক সহদযাবগতা কদর থাদক।

গদবষো প্রকদপের প্রতিাবনাগুদলা স্তন্ত্র বপয়ার বরবভউ এবং ইন্ারনথ্যােনাল এডভাইজবর কবমটের মাধথ্যদম পয কোদলাচনা 
যেদষ বনব কোচন করা হদয়বেল। তহববল সরবরাহকারী অংেীোরদের প্রবতবনবধসহ গটঠত যপ্রাগ্াম কবমটে প্রকদপের 
অথ কোয়দনর ববষদয় বসদ্ধাতি বনদয়বেল। এনডবলিউও-ডবলিউওটেআরও নথ্যায়সগেত উন্নয়দনর পদক্ষ কাজ কদর এবং এই 
সংক্াতি গদবষোর জনথ্য তহববল সংগ্দহ সহায়তা কদর থাদক। এই ধরদনর গদবষো তবববিক চথ্যাদলঞ্জ যমাকাদবলা এবং 
তবববিক সমাদজ ববজ্াদনর অবোনদক যজারোর করার জনথ্য প্রদয়াজন রদয়দে। এনডবলিউও-ডবলিউওটেআরও ডাচ বরসাচকে 
কাউঞ্সিল (এনডবলিউও)-এর অংে।
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