SUTAPA SANYAL
Former Director General of Police in Uttar Pradesh, where she was
the highest-ranking woman I.P.S. officer

Sutapa Sanyal adalah pembicara internasional, penulis, dan penasihat masalah
keanekaragaman, gender, dan kepemimpinan perempuan. Dia adalah mantan
Direktur Jenderal Polisi di Uttar Pradesh, di mana dia adalah perwira IPS wanita
berperingkat tertinggi.
Dia telah dianugerahi Medali Kepolisian untuk Layanan Istimewa, Medali
Kepolisian untuk Layanan Panjang dan Berjasa, Penghargaan Hari Wanita
Internasional Hindustan Times, dan Penghargaan Wanita Polisi Luar Biasa FICCIFLO. Karyanya untuk pemberdayaan perempuan dan anak telah sangat dihargai
oleh Pemerintah. India, Pemerintah. Inggris, INTERPOL, Departemen Luar Negeri
AS dan telah tampil di media internasional maupun nasional.
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Dia diundang oleh Komisi Tinggi Inggris sebagai pakar gender pada delegasi
pemimpin perempuan India ke Inggris untuk membantu mengembangkan strategi
untuk mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Dia juga mewakili India di
Grup Spesialis INTERPOL tentang Perlindungan Anak di Perancis. Dia bertugas di
Dewan Penasihat Eksekutif Forum Ekonomi Wanita dan sebagai penasihat FICCI
FLO (Lucknow Chapter).
Dia telah memimpin Mahila Samman Prakoshth (MSP), sebuah departemen
kepolisian untuk pemberdayaan wanita, di mana dia telah mengembangkan
program-program di seluruh negara untuk memberdayakan 13 Crore + wanita dan
anak-anak di Uttar Pradesh. Di MSP, ia juga memperjuangkan peluncuran portal
polisi pertama India secara eksklusif untuk melaporkan kejahatan terhadap
perempuan, VIKALP.
Dia juga memimpin upaya anti perdagangan manusia dari negara terpadat di
negara itu, di bawah bimbingan MHA (Pemerintah India). Selain itu, ia juga
berperan dalam mendirikan kantor polisi ramah anak dan Unit Polisi Remaja
Khusus di UP, dalam inisiatif bersama dengan UNICEF.
Dia juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Polisi, Komisi Hak Asasi Manusia
Negara, dan telah bertugas sebagai Penasihat Keamanan di GAIL India Ltd. selama
lima tahun. Di tingkat negara, ia melayani sebagai anggota Misi Mikro 07
Pemerintah India di mana ia telah membantu menyusun rekomendasi kebijakan
untuk kesetaraan gender.
Untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak, Sanyal telah berkolaborasi
dengan berbagai pemangku kepentingan lintas lembaga internasional, kementerian
dan daerah, dan telah menjalin perjanjian dan kemitraan kunci dengan lembaga
internasional seperti UNICEF, Plan International, Oxfam, dan Action Aid. Dia
secara khusus didedikasikan untuk mengembangkan strategi yang kuat untuk
mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP), kepekaan gender publik, dialog
kesetaraan gender dengan aktor masyarakat sipil dan Kemitraan PemerintahSwasta untuk pembangunan inklusif.

info@londonspeakerbureau.my +603 2301 0988

