
যুব ইে�হার (দ� ইয়ুথ
ম�ািনেফে�া)

যুবা িহসােব আমরা চাইিছ এমন এক িব� �যখােন আমরা এক� আন�ময়,
অ�ভ�� ি�মূলক এবং সু� জীবন কাটাবার অিধকারী হেত পারেবা, �যখােন �কােনা
�কার �বষম� ও িহংসা থাকেব না; �যখােন আমােদর অিধকার, আমােদর পছ�
এবং আমােদর �দহেক স�ান জানােনা হেব এবং �যখােন আমরা আমােদর

স�দায়ক পিরবিত�ত করেত এবং দীঘ�কালীন পিরবত�ন ঘটােনার জন� আমােদর
�মতার স�ণূ� বা�বায়ন করেত পারেবা।

1998 সােল, IPPF তার যবু ইে�হার �কাশ কেরিছল।
  একুশ বছর পর, IPPF এর ছয়� অ�ল �থেক একদল যবুা �নতা একসােথ ইে�হার�
পুনর�চনা কেরিছল, �যখােন এ� িনি�ত করা হেয়িছল �য, �স� আজেকর িদেনর

যবুােদর চািহদা ও �েযাজনীয়তা �িতফিলত করেব।  
  এই ইে�হার �লখা হেয়েছ, িবিভ� পটভ� িমকা �থেক আসা িব�ব�াপী 16,000-এর �বিশ

যবুক - যবুতীর সহেযাগীতায়, যারা এক� অবািরতঅনলাইন পরামশ�দান
  �ি�য়ায় অংশ�হণ কেরিছেলন।

আমােদর �দহ, আমােদর
জীবন, আমােদর অিধকার



িশ�া
আমরা দাবী করিছ স�ূণ� �যৗনতা িশ�া, যা আমােদর সারা জীবন ধের �দান করা হেব এবং যা আমােদর �া��,
বিৃ� ও িবকােশর �িত� পয�ায়েক সহায়তা করেব।
  
 সরকার এবং নীিত িনধ�ারকেদর অবশ�ই বাধ�তামলূকেযৗনতা িশ�ােক, �বধ করেত হেব এবং অনুদান িদেত হেব যা
�দান করা হেব �� েলর িভতের ও বাইের, একজন �িশি�ত, প�পাতহীন �দানকারীেদর �ারা এবং �য�
জীবিব�ােনর �থাগত িশ�ার বাইেরও যােব ও তােত অ�ভ��� হেব, িক� তােতই সীমাব� থাকেব না - এইচ-আই-
িভ এবং এস-�-আই �িল, িল� পিরচয় এবং �যৗন পছ�, িল�-আধািরত অত�াচার, স�ুর স�ক� , স�িত এবং
�যৗন-আন�।
  
 আমরা সারা জীবন ধের আমােদর �যৗন এবং �জননগত �া�� ও অিধকার স�েক�  তথ� �পেত ও ভাগ কের
�নওয়ার জন�, িবিভ� ��াটফম� এবং, িনরাপদ ও পার�িরক আদান-�দানমলূক প�িত ব�বহার কের এক�
�খালােমলা এবং িনরাপদ সং�� িত �তির করব,
  
 
 
  

পিরেসবা�িল
আমরা দাবী করিছ উ�-মােনর সািব�ক �যৗন ও �জননগত �া�� পিরচয�া, যা সহজলভ�, সামেথ�র মেধ� এবং
�য�আমােদর �েয়াজেনর জন� উপয�ু।
  
এ� আমােদর �মৗিলক অিধকার �য, �া�� পিরেসবা �দানকারীরা আমােদর �গাপনীয়তােক স�ান জানােবন, এবং
এই পিরেসবা এক� িনরাপদ, ব�ি�গত ও �গাপনীয় ভােব লাভ করেত আমােদর সাহায� করেবন
  
 আমরা অনাবশ�ক �কােনা মতামত বা �বষম� সহ� করব না এবং দাবী করিছ �য, আমােদর বয়স, িল�, �যৗন পছ�,
িব�াস, জািতস�া, স�মতা বা অ�মতা এবং আমােদর িববােহর অব�া িনিব�েশেষ �া�� পিরেসবা �দানকারীরা
আমােদর �িত �যন স�ান ও ��া �দশ�ন কেরন।
  
 আমরা �ায়ী অথবা স�টাব�া, �য অব�ােতই থািক না �কন এবং আমােদর নিথভ��তা যাই �হাক না �কনআমােদর
এই অিধকার�িল আমােদর �াপ� ।
 
আমােদর অিধকার আেছ আমােদর �যৗন এবং �জননগত �া�� এবং অিধকার স�েক�  সা�িতক, স�ক এবং
সািব�ক তথ� পাওয়ার, যােত অ�ভ��� হেব গভ� িনেরাধকতথ� স�ক�  এইচ-আই-িভ এবং এস-�-আই�িল, �যৗন এবং
িলঙ িভি�কঅত�াচার, স�িত এবং �যৗন-আন� সং�া� তথ�।
    
 আমােদর �মতািয়ত করেত হেব যােত আমরা আরও নত�ন এবং িন�য়কর িববরণ �পেত পাির যা �তির হেয়েছ তথ�
�চার করার জন� এবং �যৗন ও �জননগত পিরেসবা পাওয়ার ��ে� এক� অ�ভ�� ি�মলূক �েবশ �তির করার
জন�, যােত িবেরািধতার িব�ে� সামি�ক �িতি�য়া �তির করা যায় এবং আমরা আমােদর �দেহর উপর আমােদর
িনয়�ণ পুন��িত�া করেত পাির।
 
�কবলমা� তখনই আমরা এক� অ�ভ�� ি�মলূক এবং িনরাপদ সমাজ গঠন করেত অবদান রাখেত পারব, যখন
আমরা আমােদর �দেহ কার অিধকার �সই িবষয়� বঝুেত পারব।



�নতৃ�
আমরা �ধমুা� নীিত ও �নতৃত্ এর দশ�ক হেত চাই না, বর� আমরা দাবী করিছ �য আমােদর অথ�পণূ� ভােব য�ু করা
�হাক এবং সি�য় িস�া� িনধ�ারক �ীকৃিত �দওয়া �হাক - আমরা �ধ ুমা� �কাটা হেয় থাকেত চাই না।
 
 যবুা �নতৃ�েক ��� িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ ও নীিতর মাধ�েম তােদর সমথ�ন করেত হেব।�িশ�ণ, নীিত এবং
আিথ�ক িবিনেয়াগ �দান কের আমােদর যবুা-বা�ব পিরেবশ �তির করেত হেব �যখােন যবুা মানুেষরা উ�িতলাভ
করেত পাের।
  
  আমরা সম� অংশীদারেদর ডাক িদি�, আমােদর সােথ অথ�পণূ� ও ��াশীলভােব িবজিড়ত হেত, �ান ও অিভ�তা
ব�ন করেত এবং গঠনমলূক সমােলাচনা করেত, সি�য় সহেযাগী িহসােব, এ� �মেন িনেয় �য আমােদর
সমানািধকার ও সমান দািয়� আেছ।
  
 পার�িরক সহায়তা ও ��া �ারা যােত িব�ব�াপী যবুােদর মেধ� �ান ব�ন বিৃ� পায় এবং সরাসির তােদর �ভািবত
কের এমন সমস�া�িলর ��ে� সংহিত থােক তার জন� আমােদর আর �বিশ সমেবত �েচ�া করেত হেব
 
 
 

আমােদর �দেহর উপর অিধকার একমা� আমােদর কােছই আেছ, এবং �স কারেণ, সম� যবুােদর �মতািয়ত করেত
হেব যােত তারা �যৗন এবং িল�-আধািরত অত�াচােররেমাকািবলা করেত পাের এবং সােথ আমরা িনরাপদ �ান ও
দায়ব�তা িনি�ত করেত সংহিতর ডাক িদই।
  
  তথ� হল �মতা এবং যিদ ব�াপক িশ�া �দান করা হয়, তেব তা আমােদর �মতািয়ত করেব আমােদর �া��, �দহ
এবং জীবন স�ে� �াত পছ��িল �বেছ িনেত যা হেব ভীিত �দশ�ন ব�তীত।

পদে�প �হণ করেত আ�ান
আমরা ভিবষ�ত, িক� আমরা বত�মানও।  

 আমরা আমােদর �দহ ও জীবেনর একমা� ��ািধকারী।  
 আমরা আমােদর �গা��েক �তির কির এবং তােক িনিদ� � আকার �দান কের থািক যােত �স� আরও

অ�ভ�� ি�মূলক ও �বষম�হীন হয়।
  আমরা আমােদর �যৗন এবং �জননগত �া�� এবং অিধকার দাবী করিছ - এই িবষেয় �খালাখুিল
কথা বেল, আমােদর িনজ� পিরসর �তির কের এবং সকেলর সােথ আমােদরেকও সমানভােব �দখার
�মৗিলক অিধকার দাবী কের, এবং এ� আমরা দাবী করেতই থাকব যত�ণ না আমােদর দাবী�িল

পূরণ করা হে�।
 

  আমরা িনেজেদর জন� িকছ�  চাইিছ না, আমােদর ছাড়া িকছ�  চাইিছ না।


