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বতদৃ র্ারন পৃডথবীরত গর্াট িনসংখ্যার ১১% ডকরশার-ডকরশারী১। এই গ্ররহ প্রডত ১০ িন র্ানুরষর 
র্ারে ১ িন ররয়রে গয শশশব গথরক শকরশারর স্ানান্তডরত হরছে। ১০ িরনর র্ারে থাকা এই ১ িন 
ডকরশাররক বয়ঃসডধিরত প্ররবশ, সর্ারির গনাংরাডর্র র্ুরখার্ুডখ, পরীক্া-ডনরীক্া, এবং ভুল করা, 
এসবডকেুর র্ধ্য ডররয় গযরত হয় যখন ডকনা এটি তাররর ডনরিররর ভডবষ্যৎ ডনরয় ভাবনা শুরু 
করার সর্য়।

আর্রা িাডন গয শকরশারকালীন সর্য় অত্যন্ত কঠিন, এবং গয ডবষয়গুরলারত আর্রা অডধক 
গুরুত্ব ডররয়ডে তার র্রধ্য একটি হল এই শকরশারকালীন সর্রয় তাররর ডবশ্ারসর যাত্রা। তাই আর্রা 
ডবশ্ব্যাপী ১৩-১৯ বের বয়সীররর একটি অনলাইন সর্ীক্া চাডলরয়ডে।

১ িাতডসংঘ িনসংখ্যা বডভাগ, র্োট িনসংখ্যা তথ্যশালা,  https://population.un.org/ 
 wpp/ DataQuery/ Accessed August 2020. 

সূচনা

 

গকডনয়া, নাইরিডরয়া, রডক্ণ আডরিকা (১,২৭৫ ডকরশার-ডকরশারীর র্ারে সর্ীক্া)

চায়না, ভারত, ইর্ারনডশয়া, িাপান, ডভরয়তনার্ (২,১০০ ডকরশার-ডকরশারীর র্ারে সর্ীক্া)

ডর্সর, হল্যান্ড, পতুদৃ গাল, গরার্াডনয়া, রাডশয়া, গপেন, যুতিরাি্য (২,৯৩৬ ডকরশার-ডকরশারীর 
র্ারে সর্ীক্া)

আরিদৃ ন্টিনা, ব্াডিল, কলডবিয়া, গর্ডসিরকা (১,৬৭৩ ডকরশার-ডকরশারীর র্ারে সর্ীক্া)

যুতিরাষ্ট্র (৪১০ ডকরশার-ডকরশারীর র্ারে সর্ীক্া)

আফ্রিকা:

এফ্িয়া:

ইউরেফ্িয়া:

লাফ্িন আরেফ্েকা:

উত্তে আরেফ্েকা:

২০ গরশ ১৪ ভাষা ৮,৩৯৪ ডিডিটালভারব 
যুতি ডকরশার-ডকরশারী

বয়স  
১৩-১৯

৭০ প্রকার 
সর্ীক্া
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তাররর উত্তরগুডল অরনক িটিল ডেল, ঠিক এখনকার র্রতাই। তাররর প্রডতডরিয়াগুডল পড়ার সর্য় র্রন 
হরয়রে গযন এক আরবরগর গরালার গকাস্ার রাইি করডে। প্রথরর্ আর্রা অবাক হরয়ডেলার্ গয তাররর 
র্রধ্য অল্প করয়কিনই আরে যারা কখরনা বাইরবল পরড়রে বা গকান ধর্মীয় অনুষ্ারন অংশ ডনরয়রে, 
তারপর এটা িানরত পারাও সডত্যই আনর্র ডেল গয তাররর অরনরকরই ইডতবাচক পাডরবাডরক 
অডভজ্ঞতা ররয়রে, তরব অরনক ভারারিান্তও হরয়ডে যখন আর্রা িানরত গপররডে গয ডবশ্ব্যাপী 
ডকরশার-ডকরশারীররর র্ানডসক লড়াইগুডল আর্াররর কল্পনার গচরয়ও অডধক, তারা তাররর পডরচরয়র 
ডবভ্াডন্তরত ররয়রে, আশ্চযদৃ হরয়ডে এটা গিরন গয তারা কার কারে পরার্শদৃ গখোাি করর, এবং পডররশরষ 
ব্যডতিগত অডভজ্ঞতা বা আর্ন্ত্রণ গয তাররর ডবশ্ারসর উপর প্রভাব গেলরত পারর তা ডনরয় আশার 
েলক খুোরি গপরয়ডে।

গসখারনই থাকুন... এই প্রডতরবরনটি একটি ডভন্ন যাত্রা! আপডন যডর গশষ পযদৃন্ত লক্্য রারখন তরব গরখরত 
পারবন এটি সু্র একটি প্রকাশনা এবং অত্যন্ত সহায়ক। ডকরশার-ডকরশারীররর উন্নয়রনর িন্যও তা 
প্ররযাি্য। এটি িটিল, কর�ার এবং কখরনা হতাশািনক র্রন হরত পারর, তরব তারা কী ভাবরে তা যডর 
আপডন িারনন তরব আপডন তাররর িীবরনর সবরচরয় চ্যারলড্জং ও গ�নকারী বেরগুডলরত ডনরাপরর 
তাররর ডরক ডনররদৃ শনা রান কররত পাররন।

১৩
৫% 

১৪
৪% 

১৫
৬% 

১৬
১৩% 

১৭
১৫% 

১৮
২৭% 

১৯
৩০%

ডকরশার-ডকরশারীররর সম্পরকদৃ পুেুষ ৫১%
নােী ৪৯%

বয়স

অন্যান্য ধর্দৃাবলবিী ২৩%
 র্ুসলর্ান ১২%  গবৌদ্ধ  ৫%  

 ডহ্দু ৪%

 নাডতিক ১৫%  নাই ১৩%  

 অরজ্ঞয়বারী ৫%

ধর্দৃহীন ৩৪%

খ্ীষ্টিয়ান ৪৩%
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ধর্মীয় র্রনাভাব  
এবং আচরণ
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আর্রা যা খুোরি গপরয়ডে
ফ্িশ্বি্াফ্প ফ্করিাে-ফ্করিােীো...

খ্ীষ্টিয়ান ফ্করিাে-ফ্করিােীো...

ডবরশ্র অর্ধেরকে বিফ্ি (৫২%) ডকরশার-ডকরশারীরা 
বরলরে গয িাো ফ্নরে বেরক কখনই ্েধেগ্রন্থ পাঠ 
করে ফ্ন।

গয সর্তি ডকরশার-ডকরশারীরা চারচদৃ  
গযাগরান করর না তাররর ভাষ্যর্রত 
তারা আেন্ত্রণ বপরল ব�াগদারন 
আগ্রহী এবং তারা আররাও  
  িাডনরয়রে গয খ্ীষ্টিয়ানররর  
  তারা ভাল এিং �ত্নিীল বরল  
  র্রন করর।

অরধদৃরকরও গবডশ (৫২%) ডকরশার-ডকরশারী 
ডবশ্াস করর গয সর্তি ্েধে সোনভারি �ুফ্তিফ্সদ্ধ 
সি্ ফ্িক্া বদয়। অডবশ্াসীররর র্ত খ্ীষ্টিয়ানরাও 
সম্ভিি বসভারিই ডচন্তা করর থারক।

ডবরশ্ ডকরশার বয়সী প্রডত ফ্িনেরনে ের্্ দইুেন ব্যতি করররে 
গয তাররর ডবশ্াস ভরসা বা আডমিক যাত্রা িারদে পফ্েচরয়ে একটি 
গুেুত্বপূণধে অংি।

এটি ডর্স 
কররবন না।

র্াত্র ৭% একিন প্রফ্িশ্ুফ্িিীল খ্ীষ্টিয়ান 
ডহসারব ডবশ্াস ও আচরণ প্ররশদৃন করররে। 
(ডবতিাডরত পৃষ্া ৯)

সর্ীক্ানুযায়ী ৪৩%  
ডকরশার-ডকরশারী ফ্নরেরদে  
খ্ীষ্টিয়ান ফ্হসারি  
দািী করে।

যারা ডনরিরাই ডনরিররর খ্ীষ্টিয়ান ডহসারব 
রাবী কররে তাররর র্রধ্য ৪০% কখরনাই 
িাইরিল পাঠ করে ফ্ন।

ডকরশার বয়সী যারা খ্ীটিধরর্দৃর র্ূল ডবশ্াসরক 
ধরর রারখ, ডনয়ডর্ত বাইরবরলর সারথ যুতি 
থারক এবং প্রাথদৃনার অভ্যাস ররয়রে তাররর 
ি্ফ্তিগি সেস্াে সারে লডাইরয়ে হাে 
উরলেখর�াগ্ভারি কে।

্েমীয় সভায় উপফ্থিফ্ি, 
্েধেগ্ররন্থে সারে  
সংর�ারগ এিং  
প্রােধেনাে গক্রত্র  
র্ুসডলর্রা অন্যান্য  
সকল ধরর্দৃর র্রধ্য 
সরিধোচ্চ সুিৃঙ্খল।
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ডবশ্ব্যাপী ডকরশার-ডকরশারীররর ধর্মীয় ডবশ্ারসর সুপেটি ডচত্র পাওয়া খুব সম্ভবত কঠিন ডেল 
কারণ তারা এই কথা বলরত রাডি নয় গয সত্য গকবল একটি ধরর্দৃই পাওয়া যায়।

ডবশ্ব্যাপী ডকরশার বয়সীররর অরধদৃরকরও গবডশ (৫২%) ডবশ্াস করর গয সর্তি ধর্দৃ সর্ানভারব 
যুডতিডসদ্ধ সত্য ডশক্া গরয়। খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীরা অডবশ্াসীররর র্রতাই এই অবস্ারন 
থাকরত ইছুেক। ইসলার্, গবৌদ্ধ এবং ডহ্দু ধরর্দৃর র্রতা অন্যান্য ধর্মীয় ডবশ্ারসর ডকরশার-
ডকরশারীররর এই অবস্ানটি গ্রহরণর সম্ভাবনা (৬৭%) যা অরনকটা গবডশ শবডক 
কর্ নয়।

এটা ডক ডবভ্াডন্তকর? হো ্যা, তরব র্রন রাখরবন, তারা ডকরশার-ডকরশারীরা এই 
ডবষয়গুডলর সর্াধান গবর করার গচটিা কররে। যডরও তারা বরল গয আডমিকতা 
তাররর পডরচরয়র একটি গুরুত্বপূণদৃ অংশ, তথাডপ তারা আডমিক সত্য গকাথায় 
পাওয়া যারব গস ডররক রষ্্টি ডররত চায় না।

সরত্যর প্রডত তাররর রায়বদ্ধতার অভারবর গচরয়ও ডবভ্াডন্তকর ডবষয়টি হল 
তারা এটি অনুসধিান করর বরল র্রন হয় না, এটি তারা খুব গশয়ারও করর না। 
যারা ডনরির ডবশ্াস অরন্যর সারথ গশয়ার করর না তাররর সারথ প্রায় অরধদৃক 
(৪৬%) ডকরশার-ডকরশারী ডনরিররর ডবশ্ারসর ডবষয়গুডল গশয়ার কররত  
চায় না।

২৮% ৩২% ৪৬% ৩৫%

যারা ডনরির ডবশ্ারসর ডবষরয় গশয়ার করর না তাররর সারথ ডকরশার-ডকরশারীরা ডকভারব প্রায়শই 
ধর্মীয় বা আডমিক ডবষয়গুরলা আরলাচনা কররে (প্রডত র্ারসই বা আররা গবডশ)

এেনফ্ক খ্ীষ্টিয়ান 
ফ্করিাে-ফ্করিােীোও 
এই ফ্চন্ায় প্রভাফ্িি 
হরয়ফ্িল িরল েরন হয়। 
একটি উরলেখর�াগ্ 
সংখ্ালঘু (৩০%) এই 
িতিরি্ে সারে একেি 
নয় ব� পাপ ক্ো 
বকিল �ীশু খ্ীরটিে 
প্রফ্ি ফ্িশ্বারসে ো্্রেই 
সম্ভি।

ডবশ্াস গশয়ার করা

সত্য হল...

বাতিবতা হল ৪৪% খ্ীষ্টিয়ান ফ্করিাে-ফ্করিােীো এই ফ্িষরয় একেি নয় ব� অরন্ে 
সারে ফ্নরেরদে ফ্িশ্বারসে ফ্িষরয় বিয়াে কো িারদে দ্াফ্য়ত্ব।

সকল  
ডকরশার-ডকরশারী খ্ীষ্টিয়ান র্ুসলর্ান

অন্যান  
ধর্দৃাবলবিী
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৭৮% ১৬% ৭% 

১১% ৫০% ৩৯%

৪১% ২০% ৩৯%

৫৯% ৫% ৩৬%

৫১% ১১% ৩৯% 

ডবশ্ব্যাপী ধর্মীয় পডরচয়

অঞ্চলরভরর ধর্দৃ

ডবশ্ব্যাপী, প্ররি্ক ৫ েরনে ের্্ ২ েন ফ্নরেরক খ্ীষ্টিয়ান ফ্হসারি পফ্েচয় ফ্দরয়ফ্িল, প্ররত্যক ৪ 
িরনর র্রধ্য ১ িন ডনরিরক অন্যান্য ধর্দৃাবলবিীর ডহসারব ডচডনিত কররডেল, এোড়া প্ররত্যক ৩ িরনর 
র্রধ্য ১ িরনর গকানও ধর্মীয় ডবশ্ারসর অনুশীলন ডেল না। আর্রা গয সর্তি অঞ্চল ডনরয় অধ্যয়ন 
কররডে গসগুডলর র্রধ্য আডরিকারত সবদৃাডধক এবং এডশয়ায় সবরচরয় কর্ খ্ীষ্টিয়ান ডেল।

 খ্ীষ্টিয়ান   অন্যান্য ধর্দৃ   ধর্দৃহীন

আফ্রিকা

এফ্িয়া

ইউরেফ্িয়া

লাফ্িন আরেফ্েকা

উত্তে আরেফ্েকা

অন্যান্য ধর্দৃ ২৩%
 র্ুসলর্ান ১২%  গবৌদ্ধ  ৫%  

 ডহ্দু ৪%

 নাডতিক ১৫%  নাই  ১৩%  

 অরজ্ঞয়বারী ৫%

ধর্দৃহীন ৩৪%

খ্ীষ্টিয়ান ৪৩%
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ইয়ুথ কালচার
গ্াবাল

খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীরা যারা যীশু খ্ীরটির সারথ ডনরির পরচারণা সম্পরকদৃ  খুব আন্তডরক তারা 
ব্যডতিডবরশরষ, পাডরপাডশ্দৃকতা এবং সাংসৃ্ডতক গপ্রক্াপরটর ডভডত্তরত ডভন্ন রকর্ হরত পারর। 
ওয়ান গহাপ ডবশ্াস এবং আচররণর একটি বণদৃনা শতডর করররে যা একিন প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান সম্পরকদৃ  
ধারণা প্ররান করর।

ডকরশার বয়সী প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ারনর ৬টি শবডশটি্য

নারে োত্র খ্ীষ্টিয়ান গসসর্তি ডকরশার-ডকরশারী যারা ডনরিরক খ্ীষ্টিয়ান ডহসারব পডরডচত 
করর তরব উপরর বরণণিত প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ারনর ডবশ্ারসর শবডশটি্যসর্ূরহর একটিও বা 
গকারনাটি ডবশ্াস বা অভ্যারস প্ররশদৃন করর না।

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ ডকন্তু স্বল্প

ঈশ্রর ডবশ্াস করর এবং 
ঈশ্ররর সারথ তাররর 
ব্যডতিগত সম্পকদৃ  ররয়রে

ডবশ্াস করর গয যীশু 
ঈশ্ররর পুত্র

ডবশ্াস করর গয 
একর্াত্র প্রভু যীশু 
খ্ীরটির র্াধ্যরর্ পাপ 
গথরক র্ুডতি পাওয়া যায়

ডবশ্াস করর গয বাইরবল 
ঈশ্ররর বাক্য

* লক্্য করুন গয, এই সর্তি ডকরশার-ডকরশারীরা ডনরিরা ডনরিররর খ্ীষ্টিয়ান রাবী করর। তারা 
ডকন্তু ডযরহাবার উইটরনস বা র্রর্ন নয়। একিন প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান ক্যাথডলক, গসরভনথ গি 
অ্যািরভনটিস্, অরথদৃািসি বা অন্যান্য গয গকান র্ন্ডলীর গয গকউ হরত পারর।

অন্তত প্রডত সপ্ারহ 
প্রাথদৃনায় সর্য় কাটায়

ডনরি শাস্ত্রপা� করর অন্তত 
সপ্ারহ একবার

ডবশ্ব্যাপী, প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারী খুব কর্ই আরে। যডরও ৪৩% ডকরশারবয়সী 
খ্ীষ্টিয়ানরক তাররর ধর্দৃ বরল রাডব করররে, তরব র্াত্র ৭% এর ডবশ্াস এবং আচরণগুডল প্ররশদৃন করর গয 
যা তারা খ্ীষ্টিয় পররক্রপর প্রডত প্রডতশ্ুডতবদ্ধ।
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গ্াবাল

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান হওয়ার ইডতবাচক সুডবধা অনস্বীকাযদৃ। উরাহরণস্বরুপ:

• প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ানরা অন্যান্য ডকরশারবয়সীররর তুলনায় খুব কর্ই বরলরে গয তারা সম্প্রডত 
হতাশাগ্রস্ হরয়রে (৩৫% বনার্ ৪৬%)।

• যারা সম্প্রডত আমিহত্যার গচটিা করররে তাররর র্রধ্য তারা অরধদৃরকরও কর্। (৩% বনার্ ৭%)।

• যারা ডলঙ্গ পডরচরয় সড্হান তাররর র্রধ্যও তারা অরনক কর্ (৬% গথরক ১১%)।

• ডবশ্ব্যাপী গয ডকরশার-ডকরশারীরা সর্ডলরঙ্গর প্রডত আকরষণিত গসই গড়ডহসারব তারা প্রায় অরধদৃক 
(১২% বনার্ ২১%)।

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান ডকরশারবয়সীরা আর্াররর সর্ীক্া করা সকল েুো ডকপূণদৃ আচরণ এবং র্ানডসক 
স্বাস্্য সম্পরকণিত সর্স্যার ডবষরয় তুলনার্ূলক কর্ হাররর কথা বরলডেল।

৪২%

৫৪%

৪৯%

৩৯%

৯%

৮%

৫%

২৮%

২%

২%

অঞ্চলরভরর প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

১৬-১৭১৩-১৫ ১৮-১৯

৫% ৬% ৮%

বয়সানুযায়ী প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ হবার সুডবধা

ফ্িশ্বি্াপী প্রফ্ি ১৪ েরনে ের্্ ১ েরনে 
কে ফ্করিাে-ফ্করিােী সুদঢ়ৃভারি খ্ীষ্টিয় 
ফ্িশ্বারস এিং আচেরণ েীিন কাটারি 
প্রফ্িশ্ুফ্িিদ্ধ।

গি্যষ্ ডকরশার-ডকরশারীরা প্রডতশ্ুডতবদ্ধ 
খ্ীষ্টিয়ান হবার ব্যাপারর কডনষ্ররর তুলনায় 
গবডশ আগ্রহী।

আডরিকা

লাডতন আরর্ডরকা

উত্তর আরর্ডরকা

ইউররডশয়া

এডশয়া

নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান
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৫০%

২৬%

২৭%

৮৯%

৮৫%

৬১%

ধর্মীয় আচরণ

৩৫%

৪২%৪৫%
৫১%

৫৩%৫৫%

১৫%

২৫%২৫%

৩%
৭%৭%

১২%

১৯%২০%

৬%
১০%১০%

নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর তুলনায় প্রডতশ্ুডতবদ্ধ 
খ্ীষ্টিয়ানররর র্রধ্য অডধক ধর্মীয় আচরন পডরলডক্ত হয়:

গত ডতন র্ারস আর্ার যা অডভজ্ঞতা হরয়রে:

ব্যডতিগত লড়াইসর্ূহ

 সকল ডকরশার-ডকরশারী    নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান           প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

ফ্িষণ্ণিা

নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

েন্ডলীরি উপফ্থিফ্ি

ফ্িশ্বাসরক বিয়াে করে

েন্ডলীরি সপ্াহারন্ িা  
হঠাৎ উপফ্থিফ্ি হয়।

কেপরক্ ফ্িনিাে 
ব�াগ বদয়!

একিারেে বিফ্িও বিয়াে 
কোে সম্ভািনা েরয়রি!

ফ্িশ্বাস করে ব� ফ্নরেে ্েমীয় ফ্িশ্বাস  
অরন্ে সারে বিয়াে কো একটি দ্াফ্য়ত্ব। 

 

এেন োনুষরদে সারে ্েমীয় িা আফ্মিক ফ্িষয় 
সম্বরধে কো িরল সা্ােণি �াো ফ্নরেরদে 

ফ্িশ্বাস সম্পরকধে  োরস একিাে িা কখরনাও কারো 
সারে বিয়াে করে না।

অফ্ি উরদ্গ আমিহি্াে ফ্চন্া আমিহি্াে বচটিা সেফ্লরগে আকষধেণ ফ্লগে পফ্েচরয়  
ফ্িভ্াফ্ন্
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ফ্িশ্বি্াপী ৫২% এে বচরয়ও অফ্্ক ফ্করিাে-ফ্করিােীো 
িরলরি ব� িাো কখরনাই ফ্নরে বেরক ্েধেগ্রন্থ পরড না।

ডনরিরক খ্ীষ্টিয়ান রাবী করা ৪০% ডকরশার-ডকরশারী বরলরে গয 
তারা কখরনাই বাইরবল পরড় ডন।

র্ুসলর্ানরা সারাডররন গযরকানভারব প্রায় ৩ বার গকারআরনর 
সারথ যুতি হয় (৩৬%) আর খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীরা গস 
তুলনায় বাইরবল কর্ পরড় (১১%)।

ডকরশার-ডকরশারীরা বরল গয তাররর অন্যান্য ধর্মীয় 
অভ্যাসগুরলার গচরয় প্রাথদৃনার অভ্যাসটি গবডশ ররয়রে।

সব ধর্দৃ ডনরবণিরশরষ, ৪২% ডকরশার-ডকরশারী বরল গয তারা 
প্রডত সপ্ারহ বা শরডনক প্রাথদৃনা করর। পরবতমী পৃষ্ায় এর আররা 
ডববরণ গরখুন।

সর্ীক্ানুযায়ী র্ুসলর্ানরা প্রডতডরন প্রাথদৃনা করার গক্রত্র 
তুলনার্ূলক গবডশ সুশৃংখল ৭২% গযখারন খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-
ডকরশারীরা ৪১% ও অন্যান্য ধর্দৃাবলবিী ডকরশার-ডকরশারীর এই 
হার ৩৩%।

আডমিকতার িীবন যাপন করা শুধুর্াত্র ধর্মীয় অভ্যাসগুডল 
অনুশীলন করার গচরয় ডভন্ন ডকেু। একিন ডকরশারবয়সী 
গকাথায় উপাসনার িন্য যারছে এবং শারস্ত্রর গকান ডশক্াগুডলর 
সারথ গস যুতি হরছে তা তার কল্পনা, বাতিব অডভজ্ঞতা এবং 
ব্যডতিগত লড়াইসর্ূহরক প্রভাডবত করর থারক।

৭৮ %

৮০%

৮ ৭%১

২

৩

৫৭%
১০%
৩৩%

২৬%
৭%
৬৭%

১৭%
৭%
৭৬%

২১%
১০%
৬৯%

২৬%
৮%
৬৭%

৭৮ %

৮০%

৮ ৭%১

২

৩ ৫২% ফ্করিাে-
ফ্করিােীো কখরনাই 
ফ্নরে বেরক ্েধেগ্রন্থ 
পরড না।

র্ন্ডলীরত উপডস্ডত

শারস্ত্রর সারথ গযাগারযাগ

% যারা বরলরে গয তারা কখরনা পরড় ডন

শারস্ত্রর সারথ সবদৃডনম্ন গযাগারযাগ

োপান

বপেন

হল্ান্ড

ধর্মীয় অভ্যাসসূহ

সপ্াহারন্ত বা আররা গবডশ
প্রডত র্ারস
বেরর করয়কবার বা তাও না

আফ্রিকা

এফ্িয়া

ইউরেফ্িয়া

লাফ্িন আরেফ্েকা

উত্তে আরেফ্েকা
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৪০%

৪০%২১%২৯%১০% ৪%৩২%৪২%২২% ১১%১৩%৩৯%৩৮%

৩৬%২৩%৩২%৯% ১১%১৫%৩৫% ১১%৯%৩৪%৪৬%

৩৩%১৩%৩৪%২১%৪১%১৫%৩০%১৫%৭২%১১%১৩%৪%

ডবশ্ব্যাপী ডকরশার-ডকরশারীররর ধর্মীয় অভ্যাসসর্ূহ

আর্রা ডকরশার-ডকরশারীররর ধর্মীয় অভ্যাসগুডলর সর্ীক্া কররডে গযর্ন তাররর ডনরিররর ধর্মীয় 
সম্প্ররারয়র সারথ একডত্রত হওয়া, ধর্দৃগ্রন্থ পড়া এবং প্রাথদৃনা করা। আর্াররর গরবষণার সর্তি ধরর্দৃর 
র্রধ্য, র্ুসডলর্রা তাররর আডমিক অনুশীলনসর্ূরহ সবরচরয় গবডশ শৃঙ্খলা প্ররশদৃন কররডেল।

েুসলোন

্েমীয় অনুষ্ারন 
ব�াগদান কো

ফ্নে আগ্ররহ  
্েধেগ্রন্থ পাঠ কো

প্রােধেনা কো

খ্ীষ্টিয়ান অন্ান্ ্েধে

প্রডতডরন

সাপ্াডহক

প্রডত র্ারস অথবা বেরর করয়কবার

কখরনাও না
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আশ্চ�ধেেনকভারি, ফ্িশ্বি্াপী ফ্করিাে-ফ্করিােীো 
আফ্মিকিাে বখাঁে কেরি, িারদে ফ্নে ্েমীয় 
অফ্্ভুফ্তি অগ্রাহ্ করে।

ডবরশ্র প্রডত ৩ িন ডকরশারবয়সীর র্রধ্য ২ িনই র্রন 
করর গয তাররর ধর্মীয় ডবশ্াস বা আডমিক যাত্রা তাররর 
পডরচরয়র এক গুরত্বপূণদৃ অংশ। লক্ণীয়ভারব ধর্দৃহীন 
ডকরশার-ডকরশারীররর প্রায় অরধদৃকও (৪৪%) গসটাই বরল।

ডকরশার-ডকরশারীররর ৪১% যারা কখরনা র্ন্ডলীরত গযরত 
পারর না তারা আর্ন্ত্রণ গপরল আসরত চায় িাডনরয়রে। 
প্ররত্যক ৪ িরনর ১ িন শুধু বরলরে গয তারা আসরব না।

আরো ভারলা খিে: ফ্িশ্বাসীরদে প্রফ্ি ফ্করিাে-
ফ্করিােীরদে দষৃ্টিভফ্গে খু্িই ইফ্িিাচক।

৭১% নন-খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারী বরলরে গয, তারা 
গয সর্তি খ্ীষ্টিয়ানররর িারন তারা খুবই ভারলা এবং 
যত্নশীল। যডরও এডশয়ার ডকেু গররশ স্বল্পসংখ্যক ডকরশার-
ডকরশারী িাডনরয়রে গয তারা গকান খ্ীষ্টিয়ানরকই ডচরন না।

৬৬% ২৪%

৩১% ৩৪%

৩৭% ৩৫%

৪৬% ৩৭%

৪৫% ৩৩%

ডকরশার-ডকরশারীরা র্ন্ডলীরত গযরত চায়

২৭%

৩৮%

৫৭%১

২

৩

আডমিকতা একটি পডরচয়

ফ্করিাে-ফ্করিােীরদে ৪১% �াো 
কখরনা েন্ডলীরি ব�রি পারে না িাো 
আেন্ত্রণ বপরল আসরি চায়।

৩৪% িাডনরয়রে গয এ ডবষরয় 
তারা ডনডশ্চত নয়।

আডর্ গকান খ্ীষ্টিয়ানরক িাডন না

হো ্যা           সম্ভবত

আফ্রিকা

এফ্িয়া

ইউরেফ্িয়া

লাফ্িন আরেফ্েকা

উত্তে আরেফ্েকা

োপান

চীন

ভােি
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ডিজ্ঞাসা ক্ডত করর না!
ডকরশার-ডকরশারীরা, সার্ডগ্রকভারব, আডমিকভারব গখালা ররয়রে এবং 
অডবশ্াসীরা আপনার ডচন্তার গচরয়ও র্ন্ডলীর ডররক গযরত গবডশ আগ্রহী হরত 
পারর। রয়ালু এবং যত্নশীল ডহসারব খ্ীষ্টিয়ান সম্পরকদৃ  তাররর ধারণা ইডতবাচক। 
ডচরন্তন ডনয়ডতর িন্য তাররর প্রডত যত্ন ডনন এবং আডমিক যাত্রা সম্পরকদৃ  গশয়ার 
কররত ভয় পারবন না যা আপনার ডনরির পডরচরয়র একটি গুরুত্বপূণদৃ অংশ।

সঠিক ডবষয়রক সহরি ডবশ্াস করা যরথটি নয়।
গয ডকরশার-ডকরশারীরা খ্ীটিধরর্দৃর র্ূল ডবশ্াসরক ধরর রারখ এবং শাস্ত্রপার� 
ও প্রাথদৃনার অভ্যারসর সারথ ডনরিররর যুতি রারখ তাররর িীবরন বড় পাথদৃক্য 
গরখা যায়। এটি খুবই িটিল ও গুরুত্বপূণদৃ গয, ডকরশার-ডকরশারীররর নারর্ র্াত্র 
খ্ীষ্টিয়ান না হরয় প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান হরত তাররর সার্রন আরশদৃ হরত হরব 
এবং ঈশ্ররর সারথ যুতি হওয়ার িন্য তো ার বাক্য এবং প্রাথদৃনার র্াধ্যরর্ উৎসাহ 
ডররয় তাররর সহায়তা কররত হরব। এই রদুটি ডবষরয় ডকরশার-ডকরশারীররর সুশৃংখল 
কররত র্রনাডনরবশ করুন এবং আপডন হয়রতা গরখরত পারবন গয তাররর িীবরনর 
অন্যান্য ডিডনসগুডল সঠিক িায়গায় অবস্ান ডনরছে।

যীশুরক ডবশ্াস করা একটি পডরচয় এবং শৃঙ্খলা উভয়ই
যডরও ডকরশার-ডকরশারীরা খুব দ্ুত একর্ত হরত পারর গয ডবশ্াস গুরুত্বপূণদৃ, 
ডকন্তু সকল ডবশ্ারসর রক্া করার ক্র্তা থারক না। আর্াররর সকল পারপর 
ক্র্া গয শুধুর্াত্র প্রভু যীশু খ্ীটিই ডররত পাররন, খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর 
এই অনবর্য সরত্যর পরক্ স্বইছোয় রাড়ো ারত হরব। এটি সুসর্াচাররর হৃরয় যা 
প্ররত্যকরক শুনরত হরব এবং ডনরির িন্য ডবশ্াস কররত হরব।

র্রন রাখরবন, এটি গকবল একটি খন্ডডচত্র। সুসংবারটি হল এখারন ডচডত্রত অল্পবয়সীররর রষ্্টিভডঙ্গ এবং 
অভ্যাসগুডল ডস্রতা গথরক অরনক ররূর। এই গরবষণাটি আর্াররর অত্যন্ত র্ূল্যবান উপলডধি গরয় এবং 
বয়স অনুযায়ী তাররর কীভারব ডনররদৃ শনা ডররয় সহায়তা করা যায় গস সম্পরকদৃ  ডকেু ব্যবহাডরক প্রভাব এবং 
র্রনারযাগ প্ররারন আর্াররর ডনররদৃ শ করর।

উপসংহার
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ব্যডতিগত অডভজ্ঞতা
এবং লড়াইসর্ূহ
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আর্রা যা খুোরি গপরয়ডে
ফ্করিাে-ফ্করিােীরদে একটি উরলেখর�াগ্ সংখ্া োনফ্সক স্াথি্, অফ্ি উরদ্গ, একাফ্কত্ব, ফ্িষন্নিা,  

এিং আমিহি্াে ফ্িফ্ভন্ন উপায় ও পদরক্রপে সারে লডাই কেরি।

অফ্ি উরদ্গ

একাফ্কত্ব

ফ্িষন্নিা

আমিহি্াে উপায়

আমিহি্াে পদরক্প

১৪ এে ের্্ ১ েন 
বরলরে গয তারা আসরল তাররর ডনরির 
িীবন গনওয়ার বচটিা করেফ্িল।

োনফ্সক স্ারথি্ে বক্রত্র বিরলরদে িুলনায় 
বেরয়ো বিফ্ি আঘািপ্রাপ্ হয় এিং বদখা 
�ায় িাো প্রায় ফ্দ্গুণ হারে আমিহি্াে 
বচটিা করেফ্িল।

ডবশ্ব্যাপী ডকরশার-ডকরশারীরা

সেীক্ায় বদখা বগরি, ফ্িশ্বি্াপী 
ফ্করিাে-ফ্করিােীরদে প্ররি্ক 

১০ েরনে ৩ েন  
গি ফ্িন োরসে ের্্ 

ব�ৌনসম্পরকধে  েফ্ডরয়রি।

খ্ীষ্টিয়ান

সর্ীক্ানুযায়ী গত ডতন 
র্ারস ডকরশার-ডকরশারীররর 

প্রফ্ি ৫ েরনে ১ েন 
সেফ্লরগেে প্রফ্ি ব�ৌন-

আকাঙ্খা অনূভি করেরি।

এই হাে  

খ্ীষ্টিয়ানরদে  
ের্্ সিধোফ্্ক  

(৩ েরন ১ েন)

গনাট: এটি অডববাডহত ডকরশার-ডকরশারীররর সম্পরকদৃ

ফ্করিােিয়সী প্ররি্ক ৪ েরনে ১  
েন গি ফ্িন োরস আমিহি্াে  

ি্াপারে ফ্চন্া করেরি
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র্ানডসক স্বারস্্যর প্রডত রষ্্টিপাত
কররানা ভাইরাস র্হার্ারীর আরগও ডকরশার-ডকরশারীরা 
একাকীরত্বর সারথ তাররর লড়াইরয়র ডবষরয় উরবেগিনক 
হারর প্রডতরবরন করররে, উরবেগ, হতাশা, আমিহত্যা, গযৌন 
ডরিয়াকলাপ, সর্কার্ী আকষদৃণ - ডবরশষত গর্রয়ররর র্রধ্য।

এই তথ্যটি ডকরশারবয়সীররর র্ানডসক স্বারস্্যর একটি ডবতৃিত 
ডরক যা অত্যন্ত ব্যডতিগত-প্রডতেডলত িীবন যা তারা গররখ 
এবং অনুভব করর।

একিন ডকরশাররর বাতিবতার এক েলক

৬৩%

৫৫%

৪৫%

এই গরবষণায় ডকরশার-ডকরশারীরা আর্াররর সম্ুরখ ডনরি গথরকই বরলরে গয তারা ডকেু গুরুতর ব্যডতিগত 
লড়াইরয়র সারথ গর্াকাডবলা কররে, বতদৃ র্ান ডবরশ্র একিন অল্পবয়সী ডহসারব কঠিন বাতিবতা সম্পরকদৃ  
গশয়ার করররে। যডরও এটি অস্বডতিকর হরত পারর তবুও আর্রা গকবল তখনই তাররর বুেরত পাডর এবং 
সাহায্য কররত পাডর যখন আর্রা তাররর রষ্্টিরত িীবন গকর্ন তা গরখরত আগ্রহী হই।

৭৪%

৭৫%

৭৯%১

২

৩

৬২%

৬৮%

৮১%
১

২

৩

৬৬%

৬৮%

৭১%১

২

৩

৬৬%৪

ডবশ্ব্যাডপ  
র্ানডসক স্বাস্্য

ব্যাডতিগত লড়াইরয়র শীষদৃ গরশসর্ূহ

অনুগ্রহ করর গনাট রাখুন: 
এগুডল হতাশা বা উরবেরগর 
ডলিডনকাল তির অনুযায়ী নয়। 
ডকরশার-ডকরশারীরা তাররর 
অনুভূডত প্রকাশ ও প্রডতরবররন 
ব্যাখ্যা করররে গয তাররর এই 
অডভজ্ঞতা হরয়রে।

অডত উরবেগ
অডত উরবেগ

ডবষণ্ণতা

একাডকত্ব

োপান

�ুতিোে্

ব্াফ্েল

�ুতিোষ্ট্র

োপান

ভােি

�ুতিোে্

�ুতিোে্

দফ্ক্ণ আফ্রিকা

�ুতিোষ্ট্র

ডবষণ্ণতা

একাডকত্ব



19
ইয়ুথ কালচার
গ্াবাল

৩৫%

৩৫%

৩৫%১

২

৩ ১২%

১৪%

১৭%
১

২

৩

১১%৩৩৩%৪

১৬-১৭১৩-১৫ ১৮-১৯

৮% ৭% ৬%

অনুগ্রহ করর গনাট রাখুন: এটা র্রন রাখা ররকার গয এই 
প্রডতরবরন ডকরশার-ডকরশারীরা ডনরিরাই ডররয়রে, এটা 
হাসপাতাল গথরক সংগ্রহ করা হয়ডন বা গকান গররশর গকান 
ঘটনাসর্ূহ গথরক গনয়া হয় ডন যা গরবষণার ধরণ অনুযায়ী 
গবডশও হরত পারর।

শবডশ্ক প্রডতরবরন 
অনুযায়ী প্রডত 
৪ িরনর ১ িন 
ডকরশারবয়সীর 
আমিহত্যার  
ডচন্তা কররে।

ব্যাডতিগত লড়াইরয় শীরষদৃ থাকা গরশসর্ূহ

বয়সানুরিরর্ আমিহত্যার গচটিা

বিফ্শ্বক প্রফ্িরিদন অনু�ায়ী প্রফ্ি ৪ েরনে ১ েন 
ফ্করিােিয়সীে আমিহি্াে ফ্চন্াে ব� িে্টি আরি ৪টি 
বদরিে প্রফ্িরিদরন বসটি ৩ েরন ১ েন িা আরো বিফ্ি।

শবডশ্ক প্রডতরবরন অনুযায়ী ৭% ডকরশার-ডকরশারীর (১৪ 
িরনর ১ িন) ডকরশারবয়সীর আমিহত্যার ডচন্তার গয 
তথ্যটি আরে ৪টি গরশ তাররর প্রডতরবররন বরলরে গয গত 
ডতন র্ারস গসটি ১০ িরন ১ িন বা আররা গবডশ।

আর্াররর গরবষণায়, আমিহত্যার প্ররচটিা পডরলডক্ত 
হরয়ডেল বয়রসর প্রবণতার সারথ, কর্ বয়সী ডকরশার-
ডকরশারীররর র্রধ্য এই প্রবণতা সবদৃাডধক এবং গবডশ বয়সী 
ডকরশারররর র্রধ্য সবরচরয় কর্।

আমিহত্যার ডচন্তা

�ুতিোষ্ট্র

বেফ্সিরকা

�ুতিোে্

ব্াফ্েল

আমিহত্যার গচটিা

ভারত

গর্ডসিরকা

আরিদৃ ন্টিনা

কলডবিয়া
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অধিকার স্ান

অধিকার স্ারন ডকরশার-ডকরশারীরা হতাশা গথরক পররক্প ডবরবচনা কররত পারর। আর্াররর 
গরবষণায় পেটিভারব িানা ডগরয়রে গয, গযসব ডকরশারবয়সীরা হতাশা, উরবেগ, র্ারক বা 
অ্যালরকাহরলর আসডতি, অনলাইন হুর্ডকর ডশকার বা ডলঙ্গ পডরচরয় সড্হীন ও সর্কার্ী 
আকষদৃণ সম্পরকণিত ডবষয়গুডলর সারথ লড়াই কররে তাররর আমিহত্যার ডচন্তা এবং প্ররচটিার েুো ডক 
অরনক গবডশ।

২৪%

৫২%

২১%

৪৭%

১৬%

৪৬%

১৩%

৪৪%

১৮%

৪৩%

১১%

৩৬%

১২%

৩৪%
২৪%

৫২%

২১%২

৪৭%

১৬%

৪৬%

১৩%

৪৪%

১৮%

৪৩%

১১%

৩৬%

১২%

৩৪%

৭টি ডবষয় আমিহত্যার উচ্চ েুো ডকর সারথ সম্পরকণিত

আমিঘাতী ডচন্তাভাবনা এবং প্ররচটিার কথা এরল এটি গকানও পৃষ্ায় বা গকবল শতাংরশর ডহসাব 
নয় এগুডল সডত্যকাররর িীবন। এই সংখ্যাগুডলও হৃরয়ডবরারক। প্ররত্যরকই এর্ন একিন স্বল্পবয়সী 
ডহসারব ডনরিরক উপস্াপন করররে গয ডনরির িীবন গশষ করর ডররত চায়। আর্াররর অবশ্যই 
অধিকারর আরলা আনরত হরব।

“গয িাডত অধিকারর বডসয়াডেল, তাহারা র্হা আরলা গরডখরত পাইল, যাহারা র্ৃতু্যর গররশ ও োয়ারত 
বডসয়াডেল, তাহাররর উপরর আরলা উডরত হইল।” -র্ডথ ৪:১৬

আমিহত্যার ডচন্তা

ডলঙ্গ পডরচরয়  
ডবভ্াডন্ত

অনলাইন হুর্ডকর  
ডশকার

সর্কার্ী  
আকষদৃণ

ডবষণ্ণতা ডচত্তাকষদৃক র্াররকর  
ব্যবহার

অডত উরবেগ র্র্যপান ও  
র্াতলাডর্

আমিহত্যার গচটিা ডবশ্ব্যাপী গড়
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গর্রয়রা আররা গবডশ লড়াই করর

৬৯%

৫৭%
৬২%

৪৮% ৫২%

৩৯%
৩১%

১৯%
৯%

৫%

২৮%

১৩% ১২%
৯%

ডকরশারীরা ডকরশারররর গচরয় অরনক গবডশ লড়াই কররে যখন তাররর র্ানডসক স্বারস্্যর রষ্্টিভডঙ্গ 
এবং পডরচয় আরস যখন অঞ্চল এবং ধর্দৃ িদুরড় পযদৃরবক্ণ করা গর্রয়ররর এবং গেরলররর র্রধ্য 
এরকবারর পাথদৃক্য ররয়রে। রদুঃরখর ডবষয়, প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান হওয়া সর্বেও এখারন এর পডরবতদৃ ন 
হয় না। প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ানররর র্রধ্য ব্যডতিগত লড়াইরয়র হার সার্ডগ্রকভারব হ্াস পায় তরব এই 
ডবষয়গুডলর প্রডতটিরত গেরল এবং গর্রয়ররর র্রধ্য উরলেখরযাগ্য ব্যবধান ররয় গগরে।

ডকরশারবয়সীরা - এর্নডক খ্ীষ্টিয়ানরাও - গযৌনসম্পরকদৃ  ডলপ্ হরছে

ফ্িশ্বি্াপী, ফ্করিাে-ফ্করিােীরদে প্রফ্ি ১০ েরনে ের্্ ৩ েন 
ব�ৌনসম্পরকধে  ফ্লপ্ আডরিকার ডকরশারবয়সীরা গত ডতন র্ারসর র্রধ্য 
সবরচরয় গবডশ গযৌন ডরিয়াকলারপর ব্যাপারর প্রডতরবরন ডররয়রে এবং 
সম্ভবত এডশয়ারতও এরকর্ই।

অল্পবয়সীররর (১৩-১৫) তুলনায় অডধকবয়সী ডকরশার-ডকরশারীররর 
গযৌন ডরিয়াকলাপ ডতন গুণ গবডশ ডেল (১৮-১৯)। যাইরহাক, ১৬ বেররর 
নীরচ থাকা প্ররত্যক ১০ িরনর র্রধ্য ১ িন গযৌনসম্পরকদৃ  ডলপ্ থাকার 
কথা িাডনরয়রে, এই হার ডনরি গথরক খ্ীষ্টিয়ান পডরচয় গরয়া ডকরশার-
ডকরশারীররর র্রধ্য আররাও গবডশ।

৪২%

৪৭%

৫৬%১

২

৩ ৯%

৮%

৮%
১

২

৩

গরশ অনুযায়ী গযৌনসম্পরকদৃ  সডরিয়

অনুগ্রহ করর গনাট রাখুন: 
এটি তাররর সম্ভাব্য 
আচরণগুডলর একটি 
ডবতৃিত বণদৃনা প্ররান 
করর, ডকরশারররর স্ব-
প্রডতরবররন এই প্রশ্নটির 
সাড়ারারন গবাোয় গয 
তারা গযৌনসম্পরকদৃ  সডরিয়। 
শববাডহক সম্পরকদৃ র বাইরর 
থাকা ডকরশার-ডকরশারীরাই 
এই সর্ীক্ার উত্তর ডররয়রে। 

গর্রয় গেরল

একাডকমি অডত উরবেগ ডবষণ্ণতা আমিহত্যার 
ডচন্তা

আমিহত্যার 
গচটিা

সর্কার্ী 
আকষদৃণ

ডলঙ্গ পডরচরয়  
ডবভ্াডন্ত

গবডশ গরখা যায়

বকফ্নয়া

োপান

ফ্ভরয়িনাে

চীন

বপেন

নাইরেফ্েয়া

কর্ গরখা যায়
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১০%
১৩%১২%

১৩-১৫ ১৬-১৭ ১৮-১৯

২৪%

৩০%

২৪%

৪০%৪১%
৩৬%

বয়সানুরিরর্ যারা গযৌনসম্পরকদৃ  সডরিয়

গযসব খ্ীষ্টিয়ানরা গযৌনসম্পরকদৃ  ডলপ্ হরছে তারা গবডশরভাগ সর্য় এটাও ডচন্তা কররে না গয এটা 
সঠিক নাডক ভুল হরছে। যডরও বাইরবরল শারীডরক সম্পকদৃ রক ডববারহর িন্য সংরডক্ত করর ডনররদৃ শনা 
গরয়া আরে, তথাডপ অন্যান্য ডকরশারবয়সীররর তুলনায় খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর গযৌন সম্পকদৃ  
িড়ারনার গড় সংখ্যা গবডশ।

৫৭%
১৮%

৩৩%

৩৩%

খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর প্রশ্ন ও উত্তর

ডবডভন্ন সংসৃ্ডতর এই ডবষরয় ডভন্ন ডভন্ন রষ্্টিভডঙ্গ ররয়রে।

বয়স

৫১% ২১% ২৮%

৮৬%
৫%

ডবরয়র আরগ গযৌনসম্পকদৃ  করা ডক সঠিক?

সকল ডকরশার-ডকরশারী

নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

ডবরয়র আরগ গযৌনসম্পকদৃ  
সঠিক আরে

আডর্ সম্প্রডত গযৌনসম্পরকদৃ   
ডলপ্ হরয়ডে

সকল ডকরশার-ডকরশারী ২৯%

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান

 হো ্যা   সম্ভবত   না

সরিধোচ্চ/সিধেফ্নম্ন হঁ্া উত্তে

এটি ডর্স 
কররবন না।

পিুধেগাল

ইর

দোরনফ্িয়া
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ডকরশার-ডকরশারীরা গযৌনতা অরবেষণ কররে।

প্রায় অরধদৃক(৪৮%) ডকরশার-ডকরশারীরা পরণদৃাগ্রাডে 
গররখ।

গত ডতন র্ারস গর্রয়ররর তুলনায় গেরলরা পরণদৃাগ্রাডের 
ডবষয়সর্ূহ গবডশ গররখরে বরল প্রডতরবররন এরসরে (৫৬% 
বনার্ ৪০%)

গবডশ বয়সী ডকরশার-ডকরশারীরা অল্পবয়সীররর তুলনায় 
অডধক পরণদৃাগ্রাডের ব্যবহার করর, ডকন্তু তথাডপ এর 
সবদৃডনম্ন হারও উরবেগিনক যা প্রডত ৫ িরন ২ িন।

বয়সানুরিরর্ পরণদৃাগ্রাডের ব্যবহার

১৬-১৭১৩-১৫ ১৮-১৯

৪০% ৪৫% ৫২%

৫২%

৪২%

খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর প্রশ্ন ও উত্তর

পরণদৃাগ্রাডে ব্যাডপ্শীল

৪৮% ডকরশার-
ডকরশারী 
পরণদৃাগ্রাডে গররখ

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান

আফ্ে সম্প্রফ্ি  
পরণধোগ্রাফ্িসংক্ান্ ফ্িষয়  

বদরখফ্ি।
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গযৌনতার ডবষরয় খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর ডশষ্যত্বর্ুলক জ্ঞান ররকার।
আিরকর অরনক অল্পবয়সীরা ডববারহর পডবত্র গপ্রক্াপট গথরক গযৌনতারক 
আলারা কররে। প্রডতজ্ঞাবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ানরা একটি উপলডধি গরডখরয়রেন গয ডববাহ-
পূবদৃ গযৌনসম্পকদৃ  ভুল, তরব তাররর এই শনডতক ডবশ্াস তাররর প্ররলাভন গথরক 
ডবরত রাখরে না। বাইরবল যা বরল ডকরশার-ডকরশারীররর গকবল তা গশখারনাই 
যরথটি নয়; বাইরবরলর রষ্্টিভডঙ্গ গথরক কীভারব তাররর গযৌনতার সঠিক ডশক্ায় ও 
র্ূল্যরবারধ ধাডবত করা যায় আর্াররর গসই উপায় গবর কররত হরব।

বতদৃ র্ান প্রিরমের পরণদৃাগ্রাডের ব্যবহার ডবষয়টি খুবই অথদৃপূণদৃ।
এটা ভাবার গকান কারণ গনই গয বয়স বা ধর্দৃ গযৌনসংরবরন ও কার্না গথরক ডনবৃত 
রারখ। সর্ীক্ার সংখ্যাগুডল এটা ডনডশ্চত করর গয একিন ডকরশারবয়সী গয ডকনা 
যীশুর পরথ ররয়রে এবং ডনয়ডর্ত বাইরবরলর সারথ যুতি গসও এই লড়াই কররে।

গর্রয়ররর আররা সহায়তা প্ররয়ািন।
ব্যডতিগত লড়াইরয়র হার ডলঙ্গ অনুযায়ী ডভন্ন পডরলডক্ত হয়, এবং গর্রয়ররর গয 
উচ্চ হার তা উরপক্া করা যায় না। নারীর ক্র্তায়রনর িন্য অডভজ্ঞ নারীরা 
তাররর সর্রগাত্রীয় অল্পবয়সী গর্রয়রা গয লড়াইগুডলর র্ুরখার্ুডখ হরছে গসগুডলর 
িন্য ডবরবচনা করুন, তীত ২:৩-৫ গযর্ন আরে।

শারীডরক ও র্ানডসক প্ররলাভন এবং লড়াইরয়র অডভজ্ঞতা ডকরশারবয়সীররর িন্য ভীডতিনক। 
তাররর বাতিবতা সম্পরকদৃ  সরচতন গথরক আর্রা তাররররক শুধু অবগত থাকার গচরয় করণীয় ডক 
তারত সাহায্য কররত পাডর।

উপসংহার
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ডিডিটাল সংযুডতি  
এবং প্রভাব
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৯৪%

আর্রা যা খুোরি গপরয়ডে

যেসব কিশ�োর-কিশ�োরীরো অফ্িোত্রায়  
ইন্ােরনট ি্িহােকােী (প্রকিকিন ১০+ ঘন্ো)  

িোরো িারদে োনফ্সক স্াথি্ ফ্নরয় আরো  
বিফ্ি লডাই কেরি।

ডকরশার-ডকরশারীরা প্রডতডরন  
গরড় ৭ ঘন্া ২৩ ডর্ডনট সর্য় 

অনলাইরন কাটায়।

কিশ�োর-কিশ�োরী  
বশেশে যে িোরো প্রফ্িফ্দন 
ফ্ভফ্িও বদরখ।

গবডশরভাগ 
ডকরশার-

ডকরশারীরা বরলরে 
গয সাোফ্েক 

ব�াগার�াগ ো্্ে 
িারদে েীিরন 
প্রিাফ্ন্ আরন।

৬৪%
ডকরশার-ডকরশারীরা 

প্রফ্িফ্দন ১ ঘন্া 
িা িাে কে 

সেয়  সার্াডিক 
গযাগারযাগ র্াধ্যর্ 

ব্যবহার কররে।

আমিহি্াে  
বচটিা

অফ্ি উরদ্গ

ফ্িষণ্ণিা
আমিঘািী 

কল্পনা
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৭:২৩
৮:১০

৭:৫০

৬:৫৯

৭:৩৫

৭:০০

অনলাইন সংযুডতি

বতদৃ র্ারনর ডকরশারবয়সীরা সবসর্য় অনলাইরন থারক, সবসর্য় না হরলও গবডশরভাগ সর্য়।

অঞ্চল এবং গরশ অনুযায়ী প্রযুডতি ব্যবহাররর সর্য়

৯:২৯
৯:০৭
৮:২৯
৮:২৮
৭:৫৪
৭:৪০
৭:৩৫
৭:৩৪
৭:২২
৭:২২
৭:১৯
৭:১৯
৭:০৮
৬:৫০
৬:৪৫
৬:৪৩
৬:৪২
৬:২৯
৬:০৩
৫:২৪

সর্ীক্া করা ২০টি গররশ ডকরশাররা প্রডতডরন গরড় ৭ ঘটিা 
২৩ ডর্ডনট সর্য় অনলাইরন ব্যয় কররে। ব্াডিরলর ডকরশার-
ডকরশারীরা প্রডতডরন প্রায় ৯.৫ ঘটিা অনলাইরন থারক যা সবদৃাডধক 
এবং পৃডথবীর অপর প্রারন্ত চীরনর ডকরশারবয়সীরা প্রডতডরন 
অনলাইরন কর্পরক্ প্রায় ৫.৫ ঘটিা সর্য় ব্যয় করর, যা সবদৃডনম্ন।

প্রডতডরন অনলাইরন 
কাটারনা গড় সর্য়

লাডতন আরর্ডরকা

আডরিকা

উত্তর আরর্ডরকা

ইউররডশয়া

এডশয়া

ব্াডিল
ইর্ারনডশয়া
আরিদৃ ন্টিনা
নাইরিডরয়া
রাডশয়া
গকডনয়া
যুতিরাষ্ট্র
ভারত
গর্ডসিরকা
রডক্ণ আডরিকা
কলডবিয়া
যুতিরাি্য
পতুদৃ গাল
ডভরয়তনার্
গপেন
ডর্সর
হল্যান্ড
গরার্াডনয়া
িাপান
চীন

গ র শ
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৮%

৪৯%

৪৩%

সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্ আর্ারক ভারারিান্ত,  
উডবেগ্ন বা ডবষণ্ণ করর।

প্রায় সকল ডকরশারবয়সীরা সার্াডিক গযাগারযাগ 
র্াধ্যর্ ব্যবহার কররে। এররর র্রধ্য সবদৃাডধক (৬৪%) 
ররয়রে যারা ১ ঘটিারও কর্ সর্য় এরত ব্যবহার 
কররে এবং ব্যবহার অনুযায়ী তাররর অডভজ্ঞতা 
ডভন্ন:

প্রফ্ি ৫ েরনে ৩ েন বরলরে এটি তাররর 
িীবরন প্রশাডন্ত এরনরে।

৫০% এে বিফ্ি বরলরে গয এটি তাররর 
ভারারিান্ত, উডবেগ্ন বা ডবষণ্ণ করর তুলরত 
পারর।

৮%

৪৯%

৪৩% ৯৪% ডকরশার-
ডকরশারীরা প্রডতডরন 
ডভডিও গররখ।

ডবশ্ব্যাপী ধরণ অনুযায়ী অনলাইরন সর্য় ব্যয়

২:২২

১:৫৯ ২:০৭

১:৩০
অনলাইন বখলা

ফ্ভফ্িও বদখা

গশ্ণী অনুযায়ী শীষদৃ গরশ

বকফ্নয়া ৩:৪৫

৪:০০

২:৪৭

২:৩৮

নাইরেফ্েয়া

�ুতিোষ্ট্র

আরেধে ন্ন্না

আলাপচাফ্েিা

সাোফ্েক ব�াগার�াগ 
ো্্ে

প্রায়শই

হ�াৎ বা  
কখরনা না

র্ারের্ারে
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৭৮ %

৮৪%

৭৮ %

১৮ %

৭১%

৮৬%

৪৪%

৩৫%

৭৯%

৫৬%

৪৪%

২৫%

ইটিাররনট ব্যবহার এবং িীবরনর অডভজ্ঞতা

প্রযুডতির প্রভাব

অনলাইন অভ্যাস এবং সর্য় সম্পরকণিত ডবষরয় ডকরশার-ডকরশারীররর কাে গথরক ডবডভন্ন ধররণর 
প্রডতডরিয়া ডেল, সুতরাং আর্রা উত্তররাতাররর গর্াটার্ুটি ইটিাররনট ব্যবহারকারী (০-৪ ঘটিা 
প্রডতডরন); যরথটি র্ারনর ইটিাররনট ব্যবহারকারী (৪.১-৯.৯ ঘটিা প্রডতডরন); এবং অডতর্াত্রায় 
ইটিাররনট ব্যবহারকারী (১০+ ঘটিা প্রডতডরন) ডহসারব গশ্ণীবদ্ধ কররডে।

অডতর্াত্রায় ইটিাররনট ব্যবহারকারী বনার্ গর্াটার্ুটি ইটিাররনট ব্যবহারকারীররর ডভন্ন রষ্্টিভডঙ্গ খুব 
র্িার ডেল।

তরথ্যর গডতডবডধ আর্াররর সংযুতি র্ানডচরত্রর ডকেু সাংসৃ্ডতক রষ্্টিভডঙ্গ এবং ধারণাসর্ূহ প্ররশদৃন 
করর। উরাহরণস্বরূপ, অডতর্াত্রায় ইটিাররনট ব্যবহারকারী ডকরশার-ডকরশারীরা ডবরয়র আরগ গযৌন 
ডর্লন করা ঠিক বরল এবং ডনি গরহরক একটি ডভন্ন ডলঙ্গ ডহসারব পডরবতদৃ ন করাও গ্রহণরযাগ্য র্রন 
কররন। এর র্রধ্য ডকেু ডবষয় হয়রতা অবাক হবার র্ত নয় কারণ, ডকরশার-ডকরশারীরা অনলাইরন 
প্রচুর সর্য় ব্যয় কররে তাররর ডবশ্ এবং শনডতকতার রষ্্টিরকারণর ডবতৃিত হরয়রে।

বোটােুটি ইন্ােরনট ি্িহােকােী  
(০-৪ ঘটিা প্রডতডরন)

অফ্িোত্রায় ইন্ােরনট ি্িহােকােী
(১০+ ঘটিা প্রডতডরন)

আফ্ে একটি ি্িসা শুেু কেরি 
চাই িা ভফ্িষ্রি ফ্নেস্ সংথিাে 
োফ্লকানা চাই।
 
আফ্ে কিটা অেধে উপােধে ন 
কেি বসটিই হল আোে 
ভফ্িষ্ি কেধেেীিরনে সিরচরয় 
গুেুত্বপূণধে ফ্দক।

সরিধোপফ্ে, আোে পাফ্েিাফ্েক 
অফ্ভজ্ঞিা ভালই ফ্িল।
 
ব� ফ্িষয়গুরলা আোে কারি 
অি্ন্ গুেুত্বপূণধে িা ফ্নরয় 
আফ্ে আোে ফ্পিাোিাে 
সারে কো িরলফ্ি।

আফ্ে েরন কফ্ে ফ্িরয়ে পূরিধে 
ব�ৌনিা সঠিক।

ফ্নরেে িােীফ্েক গঠন ও ফ্লগে 
পফ্েিিধে ন কো সঠিক।

লক্্

পফ্েিাে

ফ্িশ্বাস
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ডিডিটাল যখন বাতিব িীবরনর সারথ ডর্ডলত হয়

যখন ডকরশারীর অনলাইন এবং বাতিব িীবরনর অডভজ্ঞতাগুডল কাোকাডে আসরতা, তরথ্য পেটিভারব 
আরে গয তখন অডতর্াত্রায় ইটিাররনট ব্যবহারকারীরা আরও অডধক র্ানডসক স্বাস্্য লড়াইরয় গভারগন।

যডরও এই তথ্যানুসধিানগুডল গভীরভারব সম্পরকণিত, তথাডপ অনলাইরন কাটারনা সর্য় এবং ব্যডতিগত 
লড়াই বৃডদ্ধর র্রধ্যকার সংরযাগ অপেটি। এটা সম্ভব গয অডতর্াত্রায় ইটিাররনট ব্যবহার তরুণররর 
িীবরন এই ব্যডতিগত লড়াই বৃডদ্ধ করর। অন্যডররক, ডকরশার-ডকরশারীরা যারা ইডতর্রধ্য তাররর র্ানডসক 
স্বারস্্যর সারথ লড়াই কররে তারা এ গথরক আড়াল হবার গচটিা ডহসারব তাররর ডিডিটাল ডিভাইসগুডলর 
ডররক েুো করতই পারর।

আর্রা ভুরল গযরত পাডর না গয শকরশাররর বেরগুডল হররর্ানগত পডরবতদৃ ন, সার্াডিক ডবপযদৃয় 
এবং অন্যান্য ডবঘ্ন বোরা পডরপূণদৃ যা সর্তি র্ানডসক স্বারস্্যর রষ্্টিভডঙ্গরতই অবরান রারখ। ডিডিটাল 
ডিভাইসগুডলরত ব্যয় করা সর্য় আিরকর ডকরশারবয়সীররর িীবন এবং ব্যডতিগত অডভজ্ঞতাগুডলরক 
প্রভাডবত করর ইডতর্রধ্য এর্নই এক িটিল সর্বেয় করররে।

৫৩%

৩৮%
৪৭%

৬২%

১৭%

৩৫%

৫%
১২%

২১%

৩৫%

৫৩%

৩৮%
৪৭%

৬২%

১৭%

৩৫%

৫%
১২%

২১%

৩৫%

ইটিাররনট ব্যবহার এবং ব্যডতিগত লড়াই

ফ্িষণ্ণিা উরদ্গ ব�ৌনিায় েি আমিহি্াে  
ফ্চন্া

আমিহি্াে  
বচটিা

গত ডতন র্ারস, আর্ার যা অডভজ্ঞতা হরয়রে:

বোটােুটি ইন্ােরনট ি্িহােকােী  
(০-৪ ঘটিা প্রডতডরন)

অফ্িোত্রায় ইন্ােরনট ি্িহােকােী
(১০+ ঘটিা প্রডতডরন)
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ডকরশার-ডকরশারীররর িন্য ডভডিও হল এক শডতিধর বাহন যা 
অল্পবয়সীররর ডনকট দ্ুত গপৌেঁারত পারর।
র্রন রাখুন, ৯৪% ডকরশার-ডকরশারী প্রডতডরন ডভডিও গরখরে। কীভারব আর্রা এটি 
বোরা তাররর কারে প্রভু যীশু খ্ীরটির ডবষরয় িানারত পাডর?

সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্ ডকরশার-ডকরশারীররর কারে গপোাোরনার 
িন্য কাযদৃকারী উপায় হরত পারর।
যডরও সবাই এই প্াটেরর্দৃ অরনক সর্য় ব্যয় কররে না (৬৪% ডররন ১ ঘটিা বা 
তার কর্ সর্য় ব্যবহার কররে)। যখন আর্রা সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যরর্ 
গকান ডবষয় গশয়ার করডে, তখন গসটির বাতদৃ া পডরষ্ার ডকনা তা ডনডশ্চত হওয়া 
গুরুত্বপূণদৃ, গযন তারা গসটি এডড়রয় না যায়।

একটা গিাড়ারলা সম্ভাবনা আরে গয অডতর্াত্রায় স্কীরন সর্য় কাটারল 
আররা গবডশ সর্স্যা হবার।
যারা অনলাইরন রীঘদৃ সর্য় ব্যয় করর তাররর আররা গবডশ র্ানডসক সর্স্যায় 
িিদৃ ডরত হবার আশঙ্া আরে, সুতরাং আপডন কীভারব উত্াডপত করথাপকথরন 
প্রডতডরিয়া িানারত প্রস্তুত থাকরত পাররন তা গভরব গরখুন।

ডকরশাররা অনলাইরন। অনলাইন ডকরশার-ডকরশারীররর প্রভাডবত কররে। এই ঘটনাগুডল 
আর্াররর কী গবাোয়? এখারন ডবরবচনার িন্য ডকেু ধারণা উরলেখ করা হল:

উপসংহার
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পডরচয় এবং  
সম্পকদৃ
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আর্রা যা খুোরি গপরয়ডে
প্রায় অরধদৃক ডকরশার- 

ডকরশারী ডবশ্াস করর গয  
ফ্লগে েূলি বকানও  

ি্ফ্তিে  
েরমেে  

উপে ফ্ভফ্ত্ত  
করে।

গেরলররর তুলনায় 
বেরয়ো ডবরয় 
সম্পরকদৃ  তুলনার্ূলক 
কে প্রোগি।

ডবরয় এবং গযৌনতা সম্পরকদৃ  িার্রেে 
দষৃ্টিভফ্গে ধরর গররখরে।

বাকী অরধদৃক ডবশ্াস করর গয 
এটি এর্ন ডকেু যা ব্যডতিগত 
অনুভূফ্ি িা ব�ৌন আকষধেণ 
অনুযায়ী বকানও ি্ফ্তি 
ফ্নরেে েন্  
ফ্ন্ধোেণ করে  
োরক।

ডকরশার-ডকরশারীরা 
ডবশ্াস করর গয ডবরয় 
শু্ুোত্র পুেুষ ও 
েফ্হলাে ের্্ হওয়াটা 
েেুেী নয়।

সম্পরকধে  েফ্ডি ও সন্তুটি এেন ফ্করিাে-ফ্করিােীরদে ৮২% 
িাডনরয়রে গয তাররর পাফ্েিাফ্েক অফ্ভজ্ঞিা অরনকটাই 

ভারলা। একই সংখ্যা এ-ও িাডনরয়রে গয, িারদে খুি ভারলা 
িধুে আরি �ারদে িাো ভালেি োরন।

ডবরশ্র ৪৮%

১০ েরনে ১ েন
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বাোই ডহসারব ডলঙ্গ পডরচয়

ডকরশাররা কীভারব তাররর পডরচয় শতডর করর তার সারথ িডড়ত অত্যন্ত িটিল ডরকগুডলর সর্তিটি 
আর্রা পডরর্াপ কররত পাডর না, তরব তারা কীভারব ডনরিররর এবং অন্যররর গরখরে তা গথরক আর্রা 
ডশখরত পাডর।

যখন ডলরঙ্গর ডবষয় আরস তখন ডকরশার-ডকরশারীরা এরকবারর র্ােখারন ডবভতি হয়। ডবশ্ব্যাপী প্রায় 
অরধদৃক ডকরশার-ডকরশারী বরল গয ডলঙ্গ র্ূলত গকানও ব্যডতির িরমের উপর ডভডত্ত করর। বাকী অরধদৃক 
ডবশ্াস করর গয এটি এর্ন ডকেু যা ব্যডতিগত অনুভূডত বা গযৌন আকষদৃণ অনুযায়ী গকানও ব্যডতি ডনরির 
িন্য ডনধদৃারণ করর থারক।

৪৫%
১৩%

৫%

৩৭%

প্রাথডর্ক ডলঙ্গ পডরচরয়র ডভডত্ত

পৃডথবীর ডবডভন্ন স্ারন, এই ধারণা গকাথাও গবশী গকাথাও কর্।

অঞ্চল গভরর ডলঙ্গ পডরচয়

৭২%

২৩%

৫৩%৪৫% ৪৫%৫০% ৩৮%
৫৭%

৩৩%

৬১%
৪৫%৫০%

সর্াি একিন ব্যডতিরক  
গযভারব গররখ

একিন ব্যডতির আকাঙ্খা  
বা গযৌন আকষদৃণ

যা একিন ব্যডতি অনুভব করর

িমে অনুযায়ী ডলঙ্গ

আডরিকা উত্তর আরর্ডরকা এডশয়া ইউররডশয়া লাডতন 
আরর্ডরকা

ডবরশ্ গড়

অনুভুডত বা আকাঙ্খা

একিন ব্যডতির ডলঙ্গ  
গযভারব তার িমে



35
ইয়ুথ কালচার
গ্াবাল

যডরও তারা ধর্দৃ বা শনডতকতা সম্পরকদৃ  সংলাপ কররত 
রাডি নয়, (পৃ. ৭ গরখুন) ডকরশার-ডকরশারীররর ডলঙ্গ 
পডরচয় সম্পরকদৃ  সুডনররণিটি র্তার্ত ররয়রে।

ডবশ্ব্যাপী ১০% ডকরশার-ডকরশারীরা বরলরে গয তারা 
গত ৩ র্ারসর র্রধ্য ডলঙ্গ পডরচরয়র ডবভ্াডন্ত গপরয়রে।

১৫% বলরে গয তারা র্রন করর তাররর ডভন্ন ডলঙ্গ 
পডরচরয়র হওয়া উডচৎ।

ডলঙ্গ পডরচরয় গর্রয়রা গেরলররর গচরয় গবডশ লড়াই 
কররে (১২% বনার্ ৯%) এর্ন সম্ভাবনা ররয়রে।

গবডশরভাগ গর্রয় (৫৯%) ডবশ্াস করর গয ডলঙ্গ র্ূলত 
একিন ব্যডতির অনুভূডত বা আকাঙ্ক্ার উপর ডভডত্ত 
করর এবং গসই ডহসারব উরলেখরযাগ্যভারব কর্ (৪২%) 
বালক ররয়রে যারা একই কথা বরল।

গর্রয়রা গেরলররর গচরয়ও অরনক গবডশ এটা বলার 
সুরযাগ পায় গয, এটা সঠিক গয গকউ শারীডরক গ�ন 
পডরবতদৃ ন করর ডভন্ন ডলঙ্গ ধারন কররত পাররব। (৫২% 
বনার্ ৩২%)।

৩২%

৫২%

৭৫%

৭৮%

৪২%

৩৪%

২৪%

অরনক ডকরশার-ডকরশারীরা ডবশ্াস করর গয গকানও ব্যডতি 
যডর র্রন কররন গয তারা ডভন্ন ডলরঙ্গর, তারা এটি সম্পরকদৃ  
ডকেু কররত পাররব। ডবশ্ব্যাপী ৫ িন ডকরশারবয়সীর 
র্রধ্য ২ িন বরল গয কারও ডনরির গরহরক একটি ডভন্ন ডলঙ্গ 
ডহসারব পডরবরতণিত করা গ্রহণরযাগ্য, তরব অঞ্চল এবং গরশ 
অনুযায়ী র্তার্ত ব্যাপকভারব পৃথক হয়।

ডলঙ্গ পডরচয় এবং পডরবতদৃ ন

এটা ফ্ক সঠিক ব� বকউ ফ্নরেে 
িােীফ্েক গঠন পফ্েিিধে ন করে 

ফ্ভন্ন ফ্লরগেে হরি?

 হো ্যা  না  হরতও পারর

হঁ্া েিাি

বিরলো বেরয়ো

হঁ্া

না

ফ্লগে ফ্িভফ্তি

েিারি িীষধে বদি

পিুধেগাল

নাইরেফ্েয়া
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ধরর্দৃর ভূডর্কা

ধর্দৃ ডকরশার-ডকরশারীররর ডলঙ্গ পডরচরয়র ধারণায় প্রভাব ডবতিার করর।

 ৬৩% ধর্দৃহীন ডকরশার-ডকরশারীরা ডবশ্াস করর গয ডলঙ্গ প্ররত্যরকর ডনরির গযৌন আকষদৃণ বা ডনরির 
ইছোর উপরর ডনধদৃারন করর।

 ৬২% র্ুসলর্ান ডকরশারবয়সী বরলরে গয ডলঙ্গ িরমের সর্রয়ই ডনধদৃারণ হয়।

 ৫০% খ্ীষ্টিয়ান ডকরশারবয়সী বরলরে গয ডলঙ্গ িরমের সর্রয়ই ডনধদৃারণ হয়।

একিন প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর ডলঙ্গসংরিান্ত ধারণাসর্ূরহ প্রভাব গেলরত পারর।

৭৭%
৪৫%

১১%

৪২%

খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীররর প্রশ্ন ও উত্তর

খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারীরা সর্কার্ীর আকষদৃণ গথরক র্ুতি নয়।

১২%

১৯%

গরশানুরিরর্ সর্ডলরঙ্গর প্রডত আকষদৃণ

২৯%

২৯%

২৯%
১

২

৩ ৭%

১৪%

১৪%
১

২

৩

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান
নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান

একেন োনুষ �া ফ্হসারি েমে 
বনয় বসটাই প্রােফ্েকভারি িাে 

ফ্লগে পফ্েচয়।

ব� বকউ ফ্নরেে িােীফ্েক গঠন 
পফ্েিিধে ন করে ফ্ভন্ন ফ্লরগেে  

হরিই পারে।

আফ্ে সম্প্রফ্ি সেফ্লরগেে 
কােও প্রফ্ি ব�ৌন আকষধেণ 

অনুভি করেফ্ি।

বিফ্ি বদখা �ায় কে বদখা �ায়

�ুতিোে্ ফ্ভরয়িনাে

আরেধে ন্ন্না োপান

ভােি ইরদোরনফ্িয়া
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সর্ডলরঙ্গর প্রডত আকষদৃরণর সংরযাগ

৪টি ডবষয় যা সর্ডলরঙ্গর প্রডত আকষদৃরণর কারণ

১৮%

৩৫%

১৩%

২৯%

১৪%

২৭%

১৩%

২৭%

২০%১৮%

৩৫%

১৩%

২৯%

১৪%

২৭%

১৩%

২৭%
১৮%

৩৫%

১৮%১৮%১৮%

৩৫%৩৫%৩৫%

১৩%

২৯%

১৩%১৩%১৩%

২৯%২৯%২৯%

১৪%

২৭%

১৪%১৪%১৪%

২৭%২৭%২৭%

১৩%

২৭%

১৩%১৩%১৩%

২৭%২৭%২৭%

তথ্যগুডলর গভীরতা গবশ করয়কটি গুরুত্বপূণদৃ ডবষয় প্রকাশ করররে:

 সর্ডলরঙ্গ আকষদৃরণর গক্রত্র বেরয়ো গেরলররর তুলনায় ডবেগুন (২৮% বনার্ ১৩%)

 গযসর্তি ডকরশার-ডকরশারীররর পাফ্েিাফ্েক অফ্ভজ্ঞিা ভাল নয় তারা তারা যাররর পাডরবাডরক 
অডভজ্ঞতা ভাল তাররর তুলনায় গবডশ (৩০% বনার্ ১৮%) সর্ডলরঙ্গ আকষদৃরণর কথা িাডনরয়রে।

 গয সর্তি ডকরশার-ডকরশারীরা ্েমীয় পডরচয়যুতি তাররর গচরয় ধর্দৃহীনররর সর্ডলরঙ্গর আকষদৃণ 
গবডশ হরয় থারক (১৮% বনার্ ২৫%)।

 েুসলোন (১৩%) এিং প্রফ্িশ্ুফ্িিদ্ধ খ্ীন্টিয়ানরদে (১২%) সর্ডলরঙ্গর প্রডত আকষদৃণ রির্শঃ 
হ্াস পারছে।

সর্ডলরঙ্গর প্রডত আকষদৃণ এককভারব নয় বরং অন্যান্য আচররণর সারথ ডর্রশ থারক।

সর্ডলরঙ্গর প্রডত আকষদৃণ  হো ্যা   না

ফ্চত্তাকষধেক োদরকে 
ি্িহাে

ফ্িষণ্ণিা পরণধোগ্রাফ্ি  
বদখা

অফ্ি উরদ্গ

ডবরশ্ গড়
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ডববারহর একটি ডনম্নর্ুডখ েডব

ডকরশার-ডকরশারীরা ডববারহর ঐডতহ্যগত 
ডবশ্াসরক প্রত্যাখান কররে।

 ৫৭% ডবশ্াস করর গয ডববাহ একটি 
আিীবরনর প্রডতজ্ঞা।

 ২৭% ডনডশ্চত নয়।

 ১৬% ডবের্ত।

প্রায় অরধদৃক (৪৮%) ডকরশার-ডকরশারী বলরে 
গয ডববাহ গকবল শুধুর্াত্র পুরুষ এবং একিন 
র্ডহলার র্রধ্যই হওয়া উডচত নয়, যডরও (৪০%) 
বলরেন গসটাই হওয়া উডচত।

গেরলররর তুলনায় গর্রয়রা ডববাহ সম্পরকদৃ  আলারা  
রষ্্টিভডঙ্গ রারখ। গড়পড়তাভারব, গর্রয়রা ডবশ্াস 
করর গয ডববারহ আিীবন প্রডতশ্ুডতবদ্ধ হওয়া 
উডচত (৫৩% বনার্ ৬১%) এবং একইসারথ এটাও 
বরল গয ডববাহ শুধু পুরুষ এবং র্ডহলার র্রধ্যই 
হওয়া উডচত নয় বরল র্রন হয় (৫৮% বনার্ 
৩৮%)।

ডববাহ সম্পরকদৃ  ডবডভন্ন সংসৃ্ডতর ডবডভন্ন র্তার্ত 
ররয়রে। উরাহরণস্বরূপ, আডরিকার ডকরশার-
ডকরশারীররর লাডতন আরর্ডরকান ডকরশার-
ডকরশারীররর তুলনায় ডববারহর গক্রত্র প্রচডলত 
রষ্্টিভডঙ্গ গবডশ থারক।

৬১%

৫৩%

৩৮%

৫৮%

৯১%
২৬%

৪%
৮১%

ডববাহ ডবষরয় ডকরশার-ডকরশারীরা

ডববাহ সম্পরকদৃ  বাইরবরলর যা রষ্্টিভডঙ্গ 
তা খুব অল্প করয়কিরনর র্তার্ত। 
ডকরশার-ডকরশারীররর র্রধ্য ১০ েরন 
১ েন র্াত্র ডবশ্াস করর গয ডববাহ বোরা 
একিন পুরুষ এবং একিন র্ডহলা 
আিীবরনর িন্য প্রডতশ্ুডতবদ্ধ হন। 
এবং ডববারহর গক্রত্র তাই সংরডক্ত  
থাকা উডচৎ।

ফ্িিাহ ফ্ক একটি 
আেীিরনে প্রফ্িজ্ঞা?

ফ্িিাহ ফ্ক শু্ুোত্র পুেুষ 
এিং েফ্হলাে ের্্ হরি 

হরি?

সবদৃাডধক/সবদৃডনম্ন হো ্যা উত্তর সবদৃাডধক/সবদৃডনম্ন না উত্তর

 হো ্যা  না  হরত পারর  হো ্যা  না  হরত পারর

বিরলো বিরলোবেরয়ো বেরয়ো

হঁ্া েিাি না েিাি

ফ্লগে ফ্িভফ্তি

েিারি িীষধে বদি

এটি ডর্স 
কররবন না।

নাই

রে
ফ্েয়া

বপে
ন

আ

রে
ধেন্ন্না

ইর

দোরনফ্িয়া

৫৭% ৪০%১৬% ৪৮%২৭% ১২%
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বধুি এবং পাডরবাডরক সম্পকদৃ

একটি ভাল সংিাদ আরি! গবডশরভাগ ডকরশার-ডকরশারীরা (৮২%) বরল গয তারা তাররর বধুি এবং 
পাডরবাডরক সম্পরকদৃ  সন্তুটি। পডরবার, সংসৃ্ডত এবং পডরডস্ডতর গরবষণায় এটি একটি উরলেখরযাগ্য 
সংখ্যাগডরষ্তা প্রডতডনডধত্ব করর।

আর্াররর গরবষণায় ভারত একর্াত্র গরশ গযখারন এই সংখ্যা সম্পূণদৃ ডবপরীত। প্রায় অর্ধেক (৪৭%) 
ফ্করিাে-ফ্করিােীো িরলরি ব� িাো একই ফ্পিাোিাে সারে িসিাস করে, এিং োত্র ২০% 
এরকে অফ্্ক ফ্পিাোিাে সারে িসিাস করে।

র্িার ডবষয়, ৯৩% ভারতীয় ডকরশার-ডকরশারীরা বরলরে গয তাররর পাডরবাডরক অডভজ্ঞতা 
সুখকর যা ২০টি গররশর র্রধ্য সর্বদৃাচ্চ।

ডপতার্াতার সারথ গুরুত্বপূণদৃ ডবষয় ডনরয় আরলাচনা পডরবাররর সারথ ডকরশার-ডকরশারীররর 
সম্পরকদৃ র অত্যন্ত উন্নডত করর।

৫৭% ফ্করিাে-ফ্করিােীো 
িরলরি ব� িাো দইুেন 
ফ্ভন্ন ফ্পিাোিাে পফ্েিারে 
িসিাস করে।

৩৫% িরলরি ব� িাো একই 
ফ্পিাোিাে পফ্েিারেে অন্ 
সদস্রদে সারে োরক।

ফ্িশ্বি্াপী ৮১% ফ্করিাে-ফ্করিােীো 
িরলরি ব� োরেের্্ িা প্রায়িই 
িাো গুেুত্বপূণধে ফ্িষয় ফ্নরয় িারদে 
ফ্পিাোিাে সারে কো িরল।

৫ েরনে ১ েন িরলরি ব� িাো হঠাৎ 
কখরনা িা কখরনাই িা করে না।
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উচ্চ এবং ডনম্ন

উচ্চ: ভারতীয় ৬৩% ডকরশার-ডকরশারীরা বরল 
গয তারা প্রায়শই গুরুত্বপূণদৃ ডবষয় ডনরয় তাররর 
ডপতার্াতার সারথ কথা বরল।

ফ্নম্ন: যুতিরারষ্ট্র প্রডত ১০ িরন ৩ িন বরলরে গয তাররর 
পাডরবাডরক অডভজ্ঞতা খুব ভারলা নয়।

পডরবার োড়াও ডকরশার-ডকরশারীরা তাররর িীবরন 
বধুিত্বরক অত্যন্ত র্ূল্য গরয়।

বধুিরত সন্তুটি শীষদৃ গরশসর্ূহ

২৯%

৬৩%

৫২%

৪৮%

৫৩%
৩০%

ডবশ্ব্যাপী ৮২% ডকরশার-
ডকরশারী বরলরে গয তাররর 
খুব ভারলা বধুি ররয়রে যাররর 
তারা ভালভারব ডচরন।

৮৯%

২৮%

৮৮% ৮৭%

২৬%

৮৭% ৮৬%

২৩% ২১%
২৬%

ডকরশার-ডকরশারীরা যখন তাররর বধুিবাধিব এবং পডরবারর সন্তুষ্টির ডবষয়টি খুোরি পায় তখন ধর্দৃ  
এবং ডলঙ্গ গকান ডকেুই র্রন হয় না। ঘডনষ্ বধুিত্ব, একটি ইডতবাচক পাডরবাডরক অডভজ্ঞতা এবং তাররর 
বাবা-র্ার সারথ অথদৃবহ করথাপকথন চলরে ডকনা তা িানাবার গক্রত্র গেরল ও গর্রয় ডহসারব ডবডভন্ন  
ধররণর ডকরশার-ডকরশারীর প্রডতডরিয়ায় গবশ ডর্ল ডেল।

আোে কারি ব� ফ্িষয়গুফ্ল খুি 
গুেুত্বপূণধে িা ফ্নরয় আফ্ে আোে 

ফ্পিাোিাে/অফ্ভভািরকে  
সারে কো িরলফ্ি

িীষধে  
পঁাচ

িলাফ্নে  
পঁাচ

দফ্ক্
ণ আফ্রিকা

�ুতি
োষ্ট্র

ভােি

নাইরেফ্েয়া

হল্ান্ড

ইরদে
ারনফ্িয়া

চীন

ে

াপান

ফ্ভ

রয়িনাে

�তুিোষ্ট্র

বে

ফ্সিরকা

ব্াফ্ে
ল

ভােি
পিুধেগাল

বপে
ন

োফ্ি
য়া

প্রায়িই োরেোরে
হঠাৎ িা কখরনা না
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বতদৃ র্ারনর অরধদৃক ডকরশার-ডকরশারীরা এটা ডবশ্াস করর গয, ডলঙ্গ পডরচয় 
এর্ন একটি ডবষয় যা একিরনর ব্যডতিগত অনুভূডত বা গযৌন আকাঙ্খা 
অনুযায়ী ডনধদৃাডরত হরত পারর।
এই িাতীয় সর্রয়, আর্াররর সৃষ্টির পডরচয় সম্পরকদৃ  বাইরবল যা বরল আর্রা 
তাররর কারে তা কীভারব উপস্াপন করব যারা ডবশ্াস করর গয ডলঙ্গ ডনধদৃারণ 
করা তাররর পে্ এবং তাররর অডধকার?

ডকরশার-ডকরশারীরা ঐডতহ্যপূণদৃ আিীবন প্রডতশ্ুডতর ও সম্ারনর ডববাহ 
সম্পরকদৃ  তাররর ডচন্তা গথরক সরর যারছে।
আর্রা ডকরশার-ডকরশারীররর ডববাহ সম্পরকদৃ  ঈশ্ররর গয পডরকল্পনা ররয়রে 
শুধু তা-ই নয়, ডকন্তু প্রডতজ্ঞা রক্ার আশীবদৃার যা চুডতির অংশ তা বুেরত 
ডকভারব সাহায্য কররত পাডর।

ডববাহ সম্পরকদৃ  বাইরবরলর ধারণা গেরলররর তুলনায় গর্রয়ররর ডকেুটা কর্ 
পডরলডক্ত হয় এবং সম্ভবত তারা তাই ডলঙ্গ পডরচরয়র ডবষরয় পক্ গনয়।
ডকভারব আর্রা এটি গক সতকদৃ তার্ূলক স্বাস্্যকর সর্থদৃন ডহসারব এবং এই 
ডবষরয় ঈশ্র ডক বরলরেন তা তাররর কারে তুরল ধররত পাডর?

ডকরশার-ডকরশারীরা তাররর পাডরবাডরক সম্পরকদৃ  সন্তুটি।
এটি গরখরত রারুন ডেল গয ভারতীয় ডকরশারবয়সীরা তাররর পাডরবাডরক 
অডভজ্ঞতায় সবরচরয় গবডশ খুডশ, যডরও তাররর গবশীরভাগ একক ডপতার্াতার 
বাডড়রত বাস করর। এটি গবাো যায় গয অল্পবয়সীরা কঠিন সর্য় বা গয গকান 
অবস্ায় তাররর পডরবাররক ভালবারস।

ডকরশার পডরচয়টি িটিল, তাই সম্পকদৃ ও! তরব এর অথদৃ এই নয় গয আর্রা ডপেরন বরস 
গরখব গয ডকরশাররা গকাথায় এবং তারা গকান সম্প্ররায় ও সর্ারির গকান পযদৃারয় আরে 
তা খুোরি গবর করার গচটিা কররে। আপনারক শুরু করার িন্য তথ্যাডর একটি অবাক করা 
ভাল িায়গা করর ডররয়রে। এখারন করয়কটি তথ্য ররয়রে যা আর্াররর অবাক করররে:

উপসংহার
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ডনররদৃ শনার কন্ঠস্বর  
ও প্রভাব
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GENDER IDENTITY...

আর্রা যা খুোরি গপরয়ডে

েীিরনে অেধে

ফ্লগে এিং ব�ৌনিা
সাোফ্েক ব�াগার�াগ ো্্ে এিং িধুেো 
ডলঙ্গ এবং গযৌনতা সম্পরকদৃ  করথাপকথরনর 

কথা বলরত গগরল ডকরশার-ডকরশারীররর 
উপর সরবদৃাচ্চ প্রভাব ডবতিার করর।

গয ডকরশাররা বরল গয তারা একটি  
্েমীয় ফ্িশ্বাস সম্পরকধে  িারদে েন  
পফ্েিিধে ন কেরি তাররর িন্য প্রথর্  

কারণ হল ি্ফ্তিগি অফ্ভজ্ঞিা।

তুলনার্ূলকভারব অল্প ডকেু 
খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-ডকরশারী 

বরল গয তাররর �ােরকে কাি 
বেরক প্রাপ্ ফ্িক্াগুফ্ল ধর্মীয় 

ডবশ্াস সম্পরকদৃ  তাররর র্রনাভাব 
পডরবতদৃ ন করার প্রাথডর্ক  

কারণ হরব।

সঠিক ডনররদৃ শনার িন্য 
প্রফ্িজ্ঞািদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান 
ডকরশার-ডকরশারীরা নারর্ 
র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান ডকরশার-
ডকরশারীররর তুলনায় 
চারগুণ বিফ্ি �ােক িা 
িাইরিরলে ফ্দরক ফ্িরে 
আরস।

ডকরশার-ডকরশারীরা বরলরে গয িীবরনর সবরচরয় 
গুরুত্বপূণদৃ প্রশ্ন গযর্ন সঠিক ও ভুল কী এবং 
িীবরনর অথদৃ কী তা সম্পরকদৃ  ডরকডনররদৃ শনার 
িন্য পফ্েিারে তাররর গযরত হয়।
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ডকরশার-ডকরশারীরা পডরবারর ডনভদৃ র করর।

ডকরশারীরা তাররর রঢ়্ র্তার্ত িানারত পারর, তরব 
তারা প্রায়শই অডনডশ্চত থারক এবং গকবল অন্য কারও 
রষ্্টিভডঙ্গর প্রডতধ্বডনরত থারক। পডরসীর্া গথরক ররূর 
থাকা সর্বেও, এই তথ্য আর্াররর আিরকর ডকরশাররা 
কীভারব তাররর রষ্্টিভডঙ্গ গ�ন করর তা গরডখরয় গরয়।

ডকরশাররা আর্াররর িানায় গয তারা িীবরনর 
গবডশরভাগ গুরুত্বপূণদৃ ডবষরয় ডরকডনররদৃ রশর িন্য 
প্রায়শই পডরবারর ডেরর যান। েীিরনে অেধে িা 
সঠিক এিং ভুল কী িা ফ্নরয় �খন প্রশ্ন আরস িখন 
পফ্েিারেে সদস্ো সিরচরয় বিফ্ি প্রভাফ্িি হন। 
গসই বধুি বা সর্বয়সী এবং সার্াডিক গযাগারযাগ 
র্াধ্যর্গুডল ডকরশারররর শীষদৃ ডতনটি প্রভারবর অংশ, 
ডশক্ক বা পরার্শদৃরাতা, ধর্মীয় গনতা বা পা�্য এবং 
সাধারন ডর্ডিয়া তাররর তাডলকার গচরয় নীরচ থারক।

িীবরনর চূড়ান্ত উরদেশ্য সম্পরকদৃ  গকউ কী ডবশ্াস করর 
গসটি এবং শনডতকতার ব্যাপারর গস কীভারব আচরণ 
করর তার গভীর প্রভাব ররয়রে। ডকরশার বেরগুডলরত 
অল্পবয়সীরা যখন তাররর ডবশ্রশদৃন - ডরকডনররদৃ শক 
ডবশ্ারসর প্রডতষ্া কররেন তখন এই রদুটি ডভডত্তর্ূলক 
প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূণদৃ যা তাররর গযৌবরন এডগরয় ডনরয় 
যারব। 

যখন শনডতকতার কথা আরস, লাডতন আরর্ডরকার 
ডকরশার-ডকরশারীরা ডবরশ্র অন্য গকানও অঞ্চরলর 
ডকরশার-ডকরশারীররর গচরয় পডরবাররর প্রডত গবডশ 
রঢ়্তার সারথ েুো রক পরড়। লাডতন আরর্ডরকার ৫ িন 
ডকরশাররর র্রধ্য ৩ িন বরলরে গয সঠিক এবং ভুল 
সম্পরকদৃ  তথ্য বা ডরকডনররদৃ শনার িন্য তাররর পডরবারর 
গযরত হয়। এর্নডক গযসব গররশ এরকর্ শরতদৃ র হার 
অরনক কর্ ডেল, গসখারনও পডরবার তাররর গরওয়া 
উত্তরগুডলর র্রধ্য শীষদৃস্ানীয় পে্ ডহসারব গথরকরে।

িীবনর্ূলক 
আলাপ

ভাল এবং  
র্্ আলাপ

পডরবাররর সরস্যগণ ৪১%

সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্ ২০%

বধুিরা/সহকর্মীগণ ১৯%

ডশক্কগণ/পরার্শদৃরাতাগণ ৭%

সাধারন র্াধ্যর্  ৭%

ধর্মীয় গনতাগণ/গলখনীসর্ূহ ৭%

পডরবাররর সরস্যগণ ৫০%

বধুিরা/সহকর্মীগণ ১৬%

সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্ ১৪%

ডশক্কগণ/পরার্শদৃরাতাগণ ৯%

ধর্মীয় গনতাগণ/গলখনীসর্ূহ ৭%

সাধারন র্াধ্যর্ ৫%
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১৬%১৬%

২৫%

৮%
১১%

১%

গরশানুরিরর্ পডরবার ভাল বা র্র্র ডবষরয় ডকরূপ প্রভাডবত করর

িীবরনর অথদৃ- ধর্মীয় প্রভাব

এর্নডক গয সকল ডকরশার-ডকরশারীরা গনডতবাচক পাডরবাডরক অডভজ্ঞতার কথা িানায় তাররর 
িন্যও পডরবার গুরুত্বপূণদৃ ডনররদৃ শনার কন্ঠস্বর ডহসারব ররয় গগরে। উরাহরণস্বরূপ, যুতিরাষ্ট্র 
ডকরশার-ডকরশারীররর সন্তুষ্টি ডবরবচনায় তলাডনর গরশ। তরব র্ারকণিন যুতিরারষ্ট্রর ডকরশাররা প্রায়শই 
গকানটি সঠিক বা ভুল (৫২%) এবং িীবরনর অথদৃ (৪২%) কী সম্পরকদৃ  তথ্য বা ডনররদৃ শনার িন্য 
পডরবারর যান। এটি পডরলডক্ত গয, যাত্রায় বাধা ও র্তরভর থাকা সর্বেও, বাবা-র্া এবং পডরবাররর 
সরস্যরা ডকরশার-ডকরশারীররর িীবরন ডনভদৃ ররযাগ্য প্রভাব বিায় রারখ।

ডকরশারররর প্রভাবগুডল তাররর ধরর্দৃর উপর ডনভদৃ র করর আলারা গরখায়। িীবরনর অথদৃ খুোিরত 
ডরকডনররদৃ শনার িন্য খ্ীষ্টিয়ানরা সম্ভবত অন্যান্য ডকরশার-ডকরশারীররর গচরয় তাররর পডরবারর 
গবডশ েুো করে, এবং সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্ বা বধুি এবং সর্বয়সীররর ডররক কর্ পডরর্ারণ 
যারছে। ১০ িন খ্ীষ্টিয়ান ডকরশারবয়সীর র্রধ্য ১ িরনরও কর্ বরল গয িীবরনর অথদৃ সম্পরকদৃ  
ডরকডনররদৃ শনার িন্য তারা তাররর যািক বা বাইরবরলর কারে যারছে।

বিফ্ি কে

 ধর্দৃহীন   অন্যান্য ধর্দৃ   খ্ীষ্টিয়ান

পফ্েিাে সাোফ্েক 
ব�াগার�াগ ো্্ে

িধুে ও সহকেমী ্েমীয় বনিা  
ও বলখনী

বে
ফ্সি

রকা
কলফ্ম্বয়া

ফ্েসে
চীন
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ডলঙ্গ এবং গযৌনতা সম্পুণদৃ ডভন্ন আলাপ

৩ েন ফ্করিারেে ১ েন িরল ব� িাো ফ্লগে, ব�ৌনিা 
এিং অন্ান্ ব�ৌনিাে ফ্িষরয় িে্ িা ফ্দকফ্নরদধে িনাে 
েন্ সাোফ্েক ব�াগার�াগ ো্্রে প্রায়িই ফ্িরে আরস। 
ডকরশারবয়সীরা প্রায়শই তাররর ডনররদৃ শনার িন্য ইটিাররনরট 
েুো রক থারক; তারপর, তারা তা ডনডশ্চত হবার িন্য বধুি বা 
সর্বয়সী এবং তৃতীয়ত পডরবাররর সারথ পরার্শদৃ করর। 
পডররশরষ আবারও ধর্মীয় যািক বা গলখনীসর্ূহ তাডলকার 
নীরচ পরড় যায়।

এর্নডক খ্ীষ্টিয়ানররর র্রধ্যও এই ডবষয়গুডলর উপর প্রভাব 
রাখরত সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্গুডল পডরবাররক শীষদৃ 
গথরক স্ানচু্যত করর। এটি গরখায় যখন ডলরঙ্গর ও গযৌনতার 
ডবষয় আরস তখন সার্াডিক ধারণার স্বর উচ্চ হয়। এর্নডক 
যারা খ্ীরটির পরথ হো াটরে, সংসৃ্ডতর ধারা তখন তাররর শাস্ত্র 
বা র্ন্ডলীর র্রতা অন্য কণ্ঠস্বরগুডলরক ডনর্ডজিত করর রারখ।

তরব, আর্রা প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান যারা খ্ীটি ধরর্দৃর র্ূল 
ডবশ্ারস ডবশ্াসী এবং বাইরবল পরড় ও প্রাথদৃনাশীল িীবন 
কাটায়, তাররর র্রধ্য উরলেখরযাগ্য পাথদৃক্য গরখরত পাই। এই 
ডকরশারবয়সীরা তাররর আডমিক গনতা ও ঈশ্ররর বারক্যর 
ডররক আরও র্রনারযাগ ডররছে। প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান 
ডকরশাররা নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ানররর গচরয় প্রায় চারগুণ গবডশ 
তাররর ধর্মীয় গনতা বা গ্ররন্থর ডররক ডনররদৃ শনার িন্য যারছে।

এটি গকানও গলখার ভূল নয়, আর্রা এই পরয়টিটি আবার অনুডলডপ করডে কারণ এটি খুব গুরুত্বপূণদৃ।

খ্ীষ্টিয়ান ফ্করিােিয়সী ১২ েরনে ের্্ োত্র ১ েনই িরলফ্িল ব� িাো েীিরনে অেধে সম্পরকধে  
ফ্দকফ্নরদধে িনাে েন্ প্রায়িই িারদে �ােক িা িাইরিরলে কারি �ারছে।

এর আররা গভীরর গযরত এক ডর্ডনট সর্য় ডনন এবং এই প্রিরমের িন্য প্রাথদৃনা করুন যারা প্রায়ই সব ভুল 
িায়গায় সত্য এবং প্রকৃত অরথদৃর সধিান কররত পারর।

সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্ ৩৬%

বধুিরা/সহকর্মীগণ ২৩%

পডরবাররর সরস্যগণ ২০%

ডশক্কগণ/পরার্শদৃরাতাগণ ১১%

সাধারন র্াধ্যর্ ৬%

ধর্মীয় গনতাগণ/গলখনীসর্ূহ ৪%

ডলঙ্গ এবং  
গযৌনতার  

আলাপ
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১

২

৩

৪

৫

ডক তাররর র্ানডষকতারক পডরবতদৃ ন কররত পারর

ধারণাসর্ূহরক তথ্যর্ূলক কররত এবং আকার ডররত প্রভাবগুডল সহায়তা করর, তরব ডররনর গশরষ প্রডতটি 
ব্যডতিরক ডনরিরকই ডসদ্ধান্ত ডনরত হরব গয গস কী ডবশ্াস কররব এবং এই ডবশ্াসরক কতটা রঢ়্ভারব আোকরড় 
থাকরব।

আর্রা ইডতর্রধ্য ডকরশার-ডকরশারীররর ধর্মীয় ডবশ্ারসর প্রডত র্ন পডরবতদৃ ন কররত কী ররকার তা 
আর্রা িানরত গচরয়ডেলার্। গবডশরভাগ গক্রত্র, একটি ব্যডতিগত অডভজ্ঞতা - গযর্ন প্রাথদৃনার উত্তর - 
তাররর কারে একটি ডবশ্াস পডরবতদৃ ন করার িন্য সবরচরয় আকষদৃণীয় সুরযাগ বরল র্রন হরয়রে।

২৩%

৬%

২৪%

৬%

১২%

৩%

ব� ফ্িষরয় িে্ িা ফ্নরদধে িনাে েন্ ্েমীয় বনিা িা বলখনীে 
কারি �ারছে...

প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান

নারর্ র্াত্র খ্ীষ্টিয়ান
েীিরনে অেধে

সঠিক এিং ভুল

ফ্লগে এিং ব�ৌনিা

আপনার ধর্মীয় ডবশ্ারসর 
গক্রত্র র্ন পডরবতদৃ ন করার 

িন্য গকানটি গবডশ ররকার?

ব্যডতিগত অডভজ্ঞতা গযর্ন প্রাথদৃনার উত্তর: ৩৭%

অনলাইন বা বইরয় আর্ার ব্যডতিগত অনুসধিান: ২৬%

ডপতার্াতার সারথ আর্ার আলাপ: ১৮%

ধর্মীয় গনতাররর গথরক ডশক্া: ১২%

আর্ার বধুির সারথ আলাপ: ৮%
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আবারও, ভারতীয় ডকরশার-ডকরশারীরা নাটকীয়ভারব আলারা ডেল গযখারন প্রায় অরধদৃক (৪৬%) 
বরলডেল গয তাররর ডপতার্াতার সারথ করথাপকথরনর েরল তাররর র্ন পডরবতদৃ ন হরব এবং 
ব্যডতিগত অডভজ্ঞতাগুডল অরনক কর্ (১৫%) স্ান পারব।

গকানও ধরর্দৃর ডকরশার-ডকরশারীরা তাররর ডনিস্ব তররন্তর উপর গবডশ ডনভদৃ র করর না, ডকন্তু তবুও 
তারা বরল গয ব্যডতিগত অডভজ্ঞতা বোরা চাডলত হরব। খ্ীষ্টিয়ানরাও অন্যান্য ধরর্দৃর ডকরশারররর 
গচরয় গবডশ র্রন করর গয ব্যডতিগত অডভজ্ঞতা তাররর র্ন পডরবতদৃ ন কররব। সর্তি ধরর্দৃর র্রধ্য, 
র্ুসলর্ানরা* ব্যডতিগত অডভজ্ঞতা এবং তাররর ধর্মীয় গনতাররর কাে গথরক প্রাপ্ ডশক্াগুডলর উপর 
সবদৃাডধক গুরুত্ব গরয়।

* র্ুসলর্ানরা এই ডবভারগ অন্তভুদৃ তি বৃহত্তর্ গগাষ্ঠী: নীরচর চারটদৃ অন্যান্য ধর্দৃ ররয়রে।

৪২%

২৫%

৩৮%

২৩%

৩৩%

২৩% ২২%২৩%

৩৩%

১৩%

১৯%

৬%

ধর্মীয় ডবশ্ারসর গক্রত্র র্ন পডরবতদৃ ন কররত সম্ভাব্য 
কারনসর্ূহ

ি্ফ্তিগি  
অফ্ভজ্ঞিা

পফ্েিাে িা িধুেরদে 
সারে আলাপ

ফ্নেস্ অনুসধোন ্েমীয় বনিারদে 
ফ্িক্াসেূহ

 ধর্দৃহীন   অন্যান্য ধর্দৃ   খ্ীষ্টিয়ান
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�খন এটি েীিরনে সিরচরয় গুেুত্বপূণধে প্রশ্নগুফ্লে সারে আরস - িখন 
ফ্নভধে েিাে এিং ফ্নরদধে িনাে েন্ িাো িারদে পফ্েিারেে িেনাপন্ন হয়।
সন্তারনর িীবরন কথা বলার এবং সন্তানররর র্তার্ত ও ডরিয়াকলাপরক 
প্রভাডবত কররত ডপতার্াতার গয অডধকার ররয়রে তা কখরনাই তাররর 
হালকাভারব গনওয়া উডচত নয়।

�খন ফ্লগে এিং ব�ৌনিাে ফ্িষয় আরস িখন সংসৃ্ফ্ি দ্াো িা্রে এিং 
েন্ডলীরক ফ্নেগ্ন কো হরছে। সংসৃ্ডত- সার্াডিক গযাগারযাগ র্াধ্যর্ ও 
সহকর্মী বোরা উচ্চতর ডবতৃিত, এবং এটি এই গুরুত্বপূণদৃ ডবষরয় ডকরশারররর 
িন্য র্ান ডনধদৃারণ কররে। িনডপ্রয় র্তার্রতর সারথ বেন্দ্ব থাকরলও এই ডবয়রয় 
ঈশ্ররর বাক্য তুরল ধররত কীভারব আর্রা গনতা ডহসারব পররক্প ডনরত পাডর?

ি্ফ্তিগি অফ্ভজ্ঞিা অল্পিয়সীরদে েীিরনে েন্ অরনক বিফ্ি প্রভািক।
ইডতর্রধ্য খ্ীরটির সারথ চলরেন এর্ন ডকরশার-ডকরশারীরা তাররর ডবশ্ারসর 
খোাটি অডভজ্ঞতার িন্য কু্ধাতদৃ  থারক, এর্নডক যারা ঈশ্ররক র্ারন না তারাও 
ব্যডতিগতভারব তো ার র্ুরখার্ুডখ হরল ডনরির র্ন পডরবতদৃ ন করার িন্য ব্যাকুল। 
কীভারব আর্রা গসই অডভজ্ঞতাগুডল ঘটার িন্য পডররবশ এবং সুরযাগ শতডর 
কররত সহায়তা কররত পাডর?

ডকরশার-ডকরশারীরা তাররর শীষদৃ প্রভাবশালী ও ডনররদৃ শনারানকারী কন্ঠস্বরগুরলার কথা 
বরলরে এবং তা ডচডনিত করররে। আর্রা ডক শুনডে? তাররর প্রডতডরিয়াগুডল সম্পরকদৃ  
ডবরবচনা করার িন্য এখারন ডকেু ডবষয় গরওয়া হল:

উপসংহার
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এই গরবষণার আরলারক, আর্রা এখন সঠিকভারব িাডন গয গক এবং কী আিরকর যুব 
সর্ািরক প্রভাডবত কররে। ডনিস্ব সংসৃ্ডতর র্ারে ধারর্ণিক প্রিমেরক উত্াপরনর কািটি 
অসম্ভব বরল র্রন হয়, তরব আর্াররর অসম্ভরবর ঈশ্র নন; ডতডন অবশ্যম্ভাবী ঈশ্র।

যডরও আর্াররর ডকরশারবয়সীরা আি যা ডকেুর র্ুরখার্ুডখ হরছে আর্রা গসই একই 
ডিডনসগুডল অনুভব কররত পাডর ডন, গরবষণা - এই প্রডতরবররনর র্রতা - উদেীপক। এটি গথরক, 
আর্াররর তরুনরা প্রডতডররনর িন্য কী কী চ্যারলর্জর র্ুরখার্ুডখ হরছে তার বাতিবতা ডনরির 
কারে আনরত পাডর।

এই পৃষ্াগুডল পেটিভারব েুটিরয় তুরলরে গয ডকরশার-ডকরশারীরা ডলঙ্গ এবং গযৌনতার র্রতা 
ডবষয়গুডলরত সংসৃ্ডত অনুযায়ী ডবজ্ঞ পরার্শদৃ কার্না করর। আর্াররর তরুণররর র্রধ্য 
ব্যডতিগত সংগ্রার্ এবং আমিঘাতী ধারণা/প্ররচটিাগুডলর ডবস্ময়কর হারগুডল তাররর সাহায্য 
প্রাথদৃনার পেটি ডচৎকার। ডবশৃঙ্খলার এই সর্ুরদ্, হতাশ হরবন না কারণ সুসংবার ররয়রে! 
ডকরশার-ডকরশারীরা পডরবারগুডলরক শিডবক বা আধ্যাডমিক যাই গররখ না গকন - যখন তাররর 
িীবন সম্পরকদৃ  বড় বড় ডসদ্ধান্ত ডনরত হয় তখন তারা প্রথর্ স্ান ডহসারব পডরবাররর কারে 
আরস।

রদুভদৃ াগ্যরিরর্, গররখ র্রন হরছে ঈশ্ররর বাক্য, যািক এবং র্ন্ডলী পাওয়ার পরও সরত্যর এই 
উৎসগুডলর ডররক ডেরার পডরবরতদৃ  আর্াররর যুবকরা তারা গক এবং তাররর উরদেশ্য কী তার 
উত্তর গপরত গুগল এবং ইউটিউরব অনুসধিান কররে। তাররর ডবভ্াডন্ত নতুন নয়। প্রকৃতপরক্, 
আডর্ র্রন কডর আিরকর ডকরশারররা গযাহন ১৪:৫-৬গত উডলেডখত গথার্ার র্ত, যখন গস 
িীবরনর অরনক বড় প্রশ্নটি কররডেল, “আর্রা কীভারব পথ সম্পরকদৃ  িানরত পাডর?”

গযরহতু আর্াররর ডকরশার-ডকরশারীরা এর্ন একটি পৃডথবীরত চলার গচটিা করর গযখারন 
সংসৃ্ডত ডবতৃিত এবং প্রররাডচত হয়, তাই তাররর সরত্যর ডররক পডরচাডলত করা আর্াররর 
কাি। আর্াররর অবশ্যই তাররর প্রভু যীশুর ডররক ইডঙ্গত কররত হরব, ডযডন সর্হ, ডবভ্াডন্ত 
এবং প্ররশ্নর সারথ এর্ন শব্দ ডররয় গথার্ারক সাড়া ডররয়রেন যা আিরকর ডররনর িন্যও সত্য। 
পরবতমী প্রিমেরক িানরত হরব গয তাররর উত্তরগুডল গর্রঘর র্রধ্য গনই, তরব এই পৃডথবী যত 
িটিল, ডবভ্াডন্তকর ও সর্স্যাযুতি গহান না গকন, তারা সবদৃরা সত্য খুোরি গপরত পারর এবং তাররর 
িন্য প্রভুর তাররর িন্য প্রভুর এই িবাবই যরথটি:

“আডর্ই পথ”

েি হসফ্কনস এে  ফ্চঠি

আর্রা ডক শুনডে?



51
ইয়ুথ কালচার
গ্াবাল

স্ানীয় র্ন্ডলী, ডর্ডনন্্রি এবং ডবশ্িদুরড় সরকাররর সারথ পাটদৃনারশীরপর র্াধ্যরর্, ওয়ানরহাপ 
১.৬ ডবডলয়রনরও গবডশ ডশশু এবং যুবকররর কারে ঈশ্ররর বাক্য ডনরয় গপৌরঁেরে। শাস্ত্র সম্পরকণিত 
গপ্রাগ্রার্গুডল বয়স এবং সাংসৃ্ডতকভারব প্রাসডঙ্গক হওয়ার িন্য গরডশ-ডবররশী গরবষণার উপর 
ডভডত্ত করর ওয়ানরহাপ কতৃদৃ ক ডিিাইন করা হরয়রে। ১৯৮৭ সাল গথরক ওয়ানরহাপ ডশশুররর িন্য 
ঈশ্ররর কাডহনী বুেরত সাহায্য করররে, প্রডতটি গররশর বাচ্চাররর এবং যুবকররর সারথ িীবন 
পডরবতদৃ রনর আশার বাতদৃ া গশয়ার কররে। আররা িানরত ডভডিট করুন, onehope.net

গরবষণায় ২০ টি গরশ িদুরড় ১৩-১৯ বের বয়সী ৮,৩৯৪ ডকরশার-ডকরশারীররর সর্ীক্া করা 
হরয়রে। প্রডতটি গররশ প্রায় ৪০০ ডকরশার-ডকরশারীর এক একটি প্রডতডনডধ রল ৯৫% আস্াশীল 
হওয়ার পডরসংখ্যাডনক শডতি সরবরাহ করর, গয শতাংরশর েলােল ১৩ গথরক ১৯ বের বয়সী 
ডকরশারররর িন্য সত্য িনসংখ্যার শতাংরশর 5% এর র্রধ্য ডেল এবং তা পডরসংখ্যানটি পরীক্া 
করার িন্য। বহু গরশীয় অঞ্চল এবং ডবশ্ব্যাপী, আমিডবশ্ারসর র্াত্রা গবডশ এবং প্রাডপ্ কর্ ডেল।

ধর্দৃ ডভডত্তক ডবরলেষণ এবং তুলনা কররত অথদৃপূণদৃ নর্ুনার আকাররর িন্য ৫ টি গররশ (চীন, ডর্শর, 
ভারত, িাপান এবং ডভরয়তনার্) কর্পরক্ ১০% উত্তররাতারক খ্ীষ্টিয়ান ডহসারব ডনডশ্চত করা 
হরয়ডেল। অন্যান্য গবশ করয়কটি গররশ, খ্ীষ্টিয়ান বা র্ুসলর্ানররর িন্য নূ্যনতর্ ১০% টারগদৃরটর 
নর্ুনার আকারগুডল ব্যবহার না কররই পূরণ বা আনুর্াডনক ধরা হরয়ডেল। কর্পরক্ ৪০% 
উত্তররাতা র্ডহলা ররয়রেন তা ডনডশ্চত কররত গকডনয়ায় একটি নর্ুনা গকাটাও ব্যবহৃত হরয়ডেল।

ইন্সট্রুর্টিটি গসন্টিরর্টি ডরসারচদৃ র র্ধ্য ডররয় ডবতরণ করা হরয়ডেল। র্ান ডনয়ন্ত্ররণর ব্যবস্া ডহসারব, 
উত্তররাতারা যডর গকানও সাধারণ র্রনারযাগ-পরীক্ার প্ররশ্নর ভুল উত্তর গরয় তরব তারক অরযাগ্য 
গঘাষণা করা হরয়ডেল। গরবষণার উপকরণটিরত ৭০ টি ডভডত্ত প্রশ্ন ররয়রে, প্রডতটি অঞ্চরলর 
আগ্ররহর ডনররণিটি ডবষয়গুডল অরবেষণ করার িন্য ডবডভন্ন অডতডরতি প্রশ্ন কাস্র্াইি করা হরয়রে।

ওয়ানরহাপ সম্পরকদৃ

গরবষণা পদ্ধডত
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এই অধ্যয়রনর িন্য তথ্য ২৪গশ গেব্ুয়াডর ২০২০ গথরক ২৭গশ র্াচদৃ  ২০২০ পযদৃন্ত সংগ্রহ করা 
হরয়ডেল। আর্রা ডবশ্াস কডর গয এই গরবষণাটি ডকরশার-ডকরশারীররর ডবশ্াস ও আচররণর 
যথাযথ প্রডতেলন ঘটারনার আরগ তারা আশ্রয়র িায়গা গথরক এবং পৃথকীকররণর আররশ 
গথরক ব্যাপক প্রভাব অনুভব কররত শুরু কররডেল যা সম্ভবত অনলাইরন সর্য় ব্যয় করা এবং 
ডবষণ্ণতা, উরবেগ এবং অন্যান্য ডহসারব পরীক্া করা র্ানডসক স্বাস্্য সূচকসহ তথ্য পরয়টিগুডলরক 
এই অধ্যয়রনর অংশ প্রভাডবত কররব বরল আশা করা গযরত পারর। চীন ব্যতীত প্রডতটি গররশই, 
গকাডভি-১৯ র্হার্ারীিডনত কাররণ িাতীয় লকিাউন গরয়ার আরগই তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন 
হরয়ডেল। সবার আরগই লকিাউন পদ্ধডতসহ র্হার্ারীর গকন্দ্রস্ল ডহসারব চীন উরলেখরযাগ্য 
ব্যডতরির্ ডেল।

িে্ সংগ্ররহে িাফ্েখ
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ২রা র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ১১ই র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ৬ই র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ২রা র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ৯ই র্াচদৃ , ২০২০
২৮গশ গেব্ুয়ারী - ১৭ই র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ৭ই র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ২৩গশ র্াচদৃ , ২০২০
২৫গশ গেব্ুয়ারী - ২৭গশ র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ২রা র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ৮ই র্াচদৃ , ২০২০
২৪গশ গেব্ুয়ারী - ২০গশ র্াচদৃ , ২০২০
৭ই র্াচদৃ  - ১৮ই র্াচদৃ , ২০২০
২৮গশ গেব্ুয়ারী - ১৩ই র্াচদৃ , ২০২০
২৭গশ গেব্ুয়ারী - ২রা র্াচদৃ , ২০২০
২৪গশ গেব্ুয়ারী - ৭ই র্াচদৃ , ২০২০
৭ই র্াচদৃ  - ১৩ই র্াচদৃ , ২০২০
২৪গশ গেব্ুয়ারী - ৩রা র্াচদৃ , ২০২০
২৪গশ গেব্ুয়ারী - ২৯গশ গেব্ুয়ারী, ২০২০
১৩ই র্াচদৃ  - ২৬গশ র্াচদৃ , ২০২০
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যুতিরাি্য
যুতিরাষ্ট্র

ডভরয়তনার্

তথ্য সংগ্রহ
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প্রফ্িশ্ুফ্িিদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান
গয সকল ডকরশার-ডকরশারীরা ডনরিররর খ্ীষ্টিয়ান ডহসারব ডচডনিত কররত পারর, ডকন্তু ডযরহাবার উইটরনস বা 
র্রর্ন নয়, এবং ডনম্নডলডখত ডবষরয়র সারথ একর্ত:

 •    ঈশ্রর ডবশ্াস করর এবং তাররর ঈশ্ররর সারথ ব্যডতিগত সম্পকদৃ  ররয়রে।
 •    ডবশ্াস করর গয যীশু ঈশ্ররর পুত্র।
 •    ডবশ্াস করর গয একর্াত্র প্রভু যীশু খ্ীরটির র্াধ্যরর্ পাপ গথরক র্ডুতি পাওয়া যায়।
 •    ডবশ্াস করর গয বাইরবল ঈশ্ররর বাক্য।
 •    ডনরি শাস্ত্রপা� করর অন্তত সপ্ারহ একবার।
 •    অন্তত প্রডত সপ্ারহ প্রাথদৃনায় সর্য় কাটায়।

গনাট রাখুন গয, একিন প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ান ক্যাথডলক, গসরভনথ গি অ্যািরভনটিস্, অরথদৃািসি বা 
অন্যান্য গয গকান র্ন্ডলীর গয গকউ হরত পারর।

নারে োত্র খ্ীষ্টিয়ান
গসসর্তি ডকরশার-ডকরশারী যারা ডনরিরক খ্ীষ্টিয়ান ডহসারব পডরডচত করর ডকন্তু ডযরহাবার উইটরনস বা র্রর্ন 
নয়, তরব উপরর বরণণিত প্রডতশ্ুডতবদ্ধ খ্ীষ্টিয়ারনর ডবশ্ারসর শবডশটি্যসর্ূরহর একটিও বা গকারনাটি ডবশ্াস বা 
অভ্যারস প্ররশদৃন করর না।

অন্ান্ ্েধেসেূহ
ডকরশার-ডকরশারীরা যারা ডনরিররর গবৌদ্ধ, ডহ্দু, ডযহুরী, র্ুসলর্ান, বা অন্য ধরর্দৃর পডরচয় গরয়।

্েধেহীন
ডকরশার-ডকরশারীরা যারা ডনরিররর নাডতিক, অরজ্ঞয়বারী, বা এগুরলার গকানটিও বরল না।

প্রশ্ন?
এই গরবষণা সম্পরকদৃ  গকান প্রশ্ন আরে? গযাগারযাগ করুন research@hopeducation.org

সংজ্ঞা
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