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বার্তা ট্রাস্ট আইনি সহায়র্া সাপপার্ত গ্রুপ প্রকল্প নক নিনিস?
বাতত া ট্রাস্ট ককাতা ভভভিক এমন একটি এনভজও যা ভারতত ভঙ্গ ও যযৌনতার ম্পতকত প্রচার কতর – প্রকালনা,
যভমনাতরর আত াজন, গতবণা, এডতভাতকভ, প্রভলক্ষণ এবং পভরতবা যরফাতরতর মাধ্যতম। এই প্রকল্পটি বাতত া ট্রাতস্টর
একটি উত্যাতগর অংল – উত্যাগটির নাম কুইআর যেন্ডভ ই াত যনটও াকত -পভিমবঙ্গ । এই প্রকল্পটির যম া্ তা
২০১৮ অতটাবর যথতক ২০২১ জানু ারী পযতন্ত।
আমাত্র তযাগীত্র মতধ্য আতছ পভিমবতঙ্গর নানা কুই ার াতপাটত গ্রুপ/যনটও াকত, তাছাড়াও াথী, যচন্নাই এবং
ভি া, ভ্ভি – এই ্ুটি এনভজওই ভঙ্গ, যযৌনতা, জনস্বাস্থ্য ও ামাভজক নযা ভবচার ভব ক কাজ কতর।
আমাপের লক্ষ্য: পভিমবতঙ্গর কুই ার ম্প্র্া গুভর মতধ্য আইনী াক্ষরতা ও আইনী প্রভতকাতরর জনয বৃির
তযাতগর প্রচাতরর জনয একটি বা একাভধ্ক আইভন া তা গ্রুপ চাাতনা যাতত তারা ভনতজত্র অভধ্কাতরর ঙ্ঘন
যথতক বাাঁচতত পাতর, প্রাথভমকভাতব তাত্র ভঙ্গ এবং যযৌনতার ভ্ক যথতক – এবং আইভন প্রভি ার মাধ্যতম রাতের
কাতছ ভনতজত্র অভধ্কার ্াভব করতত পাতর।
আমাপের মূল কার্ত ক্রম:
ক) পভিমবতঙ্গর ব যজা জুতড় এমন আইনজীবীত্র একটি পু ততভর করা যারা কুইআর ভব
ংতব্নলী।
খ) পযারাভগা যস্বচ্ছাতবক ভাতব কাজ করবার এবং পভিমবতঙ্গর ভবভভন্ন যজা
কাযতিতমর মন্ব ততরী করবার জনয কুইআর ম্প্র্াত র বযভিত্র ভচভিত করা।

ম্পতকত

ভবভভন্ন আইভন পভরতবা

গ) াতপাটত গ্রুপ গুতার যজা-স্ততর মাত একটা (বা ্ুমাত একটা) ভমটিং করা যযখাতন আইনজীবী, পযারাভগ
যস্বচ্ছাতবক এবং কুইআর ম্প্র্াত র মানুরা একভিত তবন মযার কথা আতাচনা করতত এবং বতচত ভাতা
আর উপযুি ামাভজক এবং আইভন মাধ্ান খুাঁতজ বার করতত।
ঘ) জ ভকন্তু ঠিক উপা্ান ততভর করা (প্রকালনা, অভডও-ভভজু া, অনাইন) যা পভিমবতঙ্গর যাতকত্র কাতছ
জরুভর আইভন াক্ষরতা আর া তা যপৌাঁতছ য্তব।
ঙ) ভনম্ন আ্াত, াইতকাটত, ুপ্রীম যকাটত এবং অনযানয ভবচার ভবভাগী বা আধ্া -ভবচাভরক যফারামগুভর মতধ্য
একটি ভনধ্তাভরত যকৌল বযবার কতর পভিমবতঙ্গ কুই ার বযভিত্র মামা ম্পভকত ত াাযয যযাগান: (i) ভভখত
আতব্নপি অথবা ভরট ভপটিলন এর ভভভিতত; (ii) জনস্বাথত মামা বা পাবভক ইন্টাতরস্ট ভটিতগলান এ; (iii) পভিমবঙ্গ
ভভকটিম ক্ষভতপূরণ প্রকল্প ২০১৭ বা যকন্দ্রী বা রাজয রকাতরর অধ্ীতন অনয যকান কযাণমূক প্রকতল্পর এর অধ্ীতন
ক্ষভতপূরতনর জনয আতব্ন; (iv) ঘটনার ওপর ভভভিক য্ও াভন বা যফৌজ্াভর মামা কতর।
চ) পভিমবতঙ্গর কুইআর মানুত্র ম্পভকত ত আথত-আইভন ভব ভনত
আইন, ামাভজক ভবজ্ঞান, বা ভমভড া ছািত্র তঙ্গ যযৌথ উত্যাতগ।

গতবণা করা – অনযানয ংস্থ্া, গতবক এবং

ছ) বাতত া ট্রাতস্টর ওত বাইট বযবার করা: প্রকল্প কাযতিম এবং অগ্রগভত ডকুতমন্ট করবার জনয; কুইআর বযভি,
আইনজীবী এবং গতবকত্র জনয প্রত াজনী আইভন ততথযর একটি ংগ্রা ভততব কাজ করার জনয; এবং প্রকতল্প
একটি অনাইন পভরচ ভততব কাজ করার জনয।
এই ওত বাইটটির তঙ্গ যুি আতছ কুইআর যেন্ডভ ই াত যনটও াকত -পভিমবঙ্গ যফবুক গ্রুপ যারা প্রকল্প ংিান্ত
ভবভভন্ন কাযতিম এর ভবত একটি াবতজনীন তথয, আতাচনা ও যনটও াভকত ং যফারাম ভততব কাজ কতর।
প্রকল্প সম্পপকত যর্াগাপর্াপগর র্থ্য:



যকৌভলক গুপ্ত: ৯৩৩১০ ৪২৩২০, gupta.kaushik@gmail.com



য্বা ন যন: ৯৮০৪৮ ৮২৪৯০, debayansen.2404@gmail.com



পবন ঢা: ৯৮৩১২ ৮৮০২৩, vartablog@gmail.com
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