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হেি জবজ্ঞজতঃ 

 ‘মুজিযুদ্ধ, স্বািীনতা ও মানজবক মূল্যর্বাি’ শীষ েক রচনা েজতর্ াজিতায় জবিয়ীর্ের পুরস্কার জবতরণ, মানবাজিকার বৃজি 

কা েক্রম ও অনলাইন মানবাজিকার েজশিণ হকার্ি ের উর্বািন এবং 'হ ৌন হ ়রাজন েজতর্রাি ও সুরিা  আইন- ২০২১' এর খিড়া 

হস্তান্তর  উপলর্িে িাতীয় মানবাজিকার কজমশন আি িকাল ১১.০০ টায় হলকর্শার হহার্টর্ল এক অনুষ্ঠান আর্য়ািন কর্র। অনুষ্ঠার্ন 

েিান অজতজি জহর্ির্ব উপজিত জির্লন আইন, জবচার ও িংিে জবষয়ক মন্ত্রণালর্য়র মাননীয় মন্ত্রী িনাব আজনসুল হক, এমজপ। জবর্শষ 

অজতজি জহর্ির্ব িেয় উপজিত জির্লন জশিা মন্ত্রণালর্য়র মাননীয় উপমন্ত্রী িনাব মজহবুল হািান হচৌধুরী, এমজপ। অনুষ্ঠার্ন িভাপজতত্ব 

কর্রন িাতীয় মানবাজিকার কজমশর্নর মাননীয় হচয়ারম্যান িনাব নাজিমা হবিম, এনজিজি। স্বািত বিব্য রার্খন কজমশর্নর িাব েিজণক 

িেস্য ি. কামাল উজিন আহর্মে। উপজিত জির্লন কজমশর্নর িম্মাজনত িেস্য হতৌজিকা কজরম এবং জবষয়জভজিক কজমটির িেস্যিণ। 

িন্যবাে জ্ঞাপন কর্রন কজমশর্নর িজচব নারায়ণ চন্দ্র িরকার। 

অনুষ্ঠার্নর েিম পর্ব ে রচনা েজতর্ াজিতায় মাননীয় েিান অজতজি জবিয়ীর্ের পুরস্কার জবতরণ ও ‘মানবাজিকার বৃজি’ 

কা েক্রর্মর শুভ উর্বািন কর্রন। জবতীয় পর্ব ে- কজমশর্নর হচয়ারম্যান 'হ ৌন হ ়রাজন েজতর্রাি ও সুরিা আইন- ২০২১' এর খিড়া 

মাননীয় মন্ত্রীর জনকট হস্তান্তর কর্রন। তৃতীয় পর্ব ে- মাননীয় মন্ত্রী অনলাইন মানবাজিকার েজশিণ হকার্ি ের শুভ উর্বািন কর্রন।   

প্রিান অধতধির বক্তলে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আধনসুে হক বলেন, “মানবাধিকার েঙ্ঘলনর েকরলন যা যা উপাদান িাকলত 

হয় তাঁর সবটাই ১৯৭১ সালে পাধকস্তাধন বব বরতার মলে ধিে। ১৯৭৫ সালে আবালরা আমরা মানবাধিকার ভূলুধিত হলত প্রদলেধি। ২০০৯ 

সালে তাই মানবাধিকার কধমশন প্রধতিা কলর বতবমান সরকার। মানবাধিকার কধমশনলক আরও সুসংগঠিত করলত হলব। আমরা 

উন্নয়লনর প্ররাে মলেে। এর সালি সামঞ্জস্য প্ররলে মানবাধিকালরর ধবকাশ ঘটালত হলব। বাক স্বািীনতা ও মানবাধিকার রক্ষার োপালর 

সরকার সলেষ্ট এবং শ্রদ্ধাশীে। জাতীয় মানবাধিকার কধমশন কর্তবক রেনা প্রধতলযাধগতা আলয়াজলনর মােলম সলেতনতা বৃধদ্ধ এক 

প্রশংসনীয় উলযাগ”। ধতধন আরও বলেন, “কধমশলনর ধবষলয় ধবধিন্ন সমালোেনা িাকলত পালর। তলব, মানবাধিকার সুরধক্ষত রাোর 

প্রতযয় ধনলয় মানবাধিকার কধমশনলক তালদর কায বক্রম প্রজারােিালব োধেলয় প্রযলত হলব”। 

জবর্শষ অজতজি মাননীয় উপমন্ত্রী িনাব মজহবুল হািান হচৌধুরী বর্লন, “বাংলার্ের্শর মানুর্ষর অজিকার ের্ে বঙ্গবন্ধু তাঁর 

তোর্ির মাধ্যর্ম আিীবন আমার্েরর্ক ঋণী কর্র জির্য়র্িন। মানবাজিকার জবষয়ক েচারনার একটি গুরুত্বপূণ ে অংশ এই রচনা 

েজতর্ াজিতা। মানবাজিকার িম্পর্কে ির্চতনতা সৃজি হর্য়র্ি এর মাধ্যর্ম। হমৌজলক অজিকার সুরিার িন্য জবশ্বব্যাপী আমার্ের মাননীয় 

েিানমন্ত্রী েশংজিত হর্েন। নারী- পুরুর্ষর িমতািহ োজন্তক মানুর্ষর অজিকার সুরিায় আমরা কাি করজি। অনুোন জনভ েরতা হির্ক 

ির্র এর্ি কার্রা হেজখর্য় হেয়া পি অনুিরণ না কর্র মানুর্ষর োজয়ত্ব কাঁর্ি তুর্ল জনর্য়র্ি বতেমান িরকার”। জতজন আরও বর্লন, 

“আর্মজরকায়  ারা িমতা, রাষ্ট্র জনয়ন্ত্রন কর্র, তার্ের ওখার্ন হের্খজি পুজলশ জকভার্ব গুজল কর্র েকার্ে হতো করর্ি, পুজলর্শর 

অনুমজত িাড়া িমার্বশ করা  ায়না, তার্ের হেিজক্রপশর্ন চলা জক িম্ভব? আমার্ের হের্শ বাক স্বািীনতা আর্ি, জবচার জবভাি স্বািীন। 

মানবাজিকার ের্ে শতভাি কাজিত লর্িে হপৌিার্ত পাজরজন এটা িতে। জকন্তু আমার্ের অঙ্গীকার আর্ি আমরা কাজিত লর্িে হপৌিাব।” 

কজমশর্নর মাননীয় হচয়ারম্যান নাজিমা হবিম, এনজিজি বর্লন, “কজমশন কতৃেক হস্তান্তরকৃত 'হ ৌন হ র়াজন েজতর্রাি ও 

সুরিা আইন- ২০২১' এর খিড়া মাননীয় মন্ত্রী চূড়ান্ত করর্বন বর্ল কজমশর্নর েতীজত”। কজমশর্নর কা েক্রর্মর িমার্লাচনা জবষর্য় 

উর্েখ কর্র জতজন বর্লন, “মানবাজিকার মার্ন জক শুধু গুম খুর্নর জবচার চাওয়া? নারীর অজিকার, প্রধতবধি েধক্তর অধিকার, কর্ম ের 

অজিকার জক মানবাজিকার নয়? কজমশন আইর্ন বলা আর্ি, ব্যজি, েজতষ্ঠার্ন মানবাজিকার লঙ্ঘন হর্লও আমরা পের্িপ জনর্ত পাজর। 

এমন নয় হ , শুধু রাষ্ট্রীয় বাজহনী কতৃেক মানবাজিকার লঙ্ঘন হর্লই আমার্েরর্ক পের্িপ জনর্ত হর্ব। আমার্ের  জে বলা হয় আমার্ের 
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কািগুর্লা মজহলা ও জশশু জবষয়ক মন্ত্রণালয়, িমািকল্যাণ মন্ত্রনালর্য়র কাি তাহর্ল জক গুম খুর্নর অজভর্ াি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালর্য়র কাি? 

শুধু িমার্লাচনার িন্য িমার্লাচনা িমীচীন নয়। একটি রাষ্ট্রীয় েজতষ্ঠানর্ক এজির্য় জনর্য়  াওয়ার িন্য িঠনমুলক িমার্লাচনা িরুজর। 

আইনশৃিলা বাজহনীিহ িকল মানবাজিকার লঙ্ঘর্নর ঘটনায় আমরা আইন অনু ায়ী কাি কর্র  াজে। আমরা ইজতমর্ধ্য স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়িহ অনান্য েতর হির্ক দ্রুত েজতর্বেন পাজে। আজম েশাির্নর িকলর্ক অনুর্রাি করব মানবাজিকার কজমশর্নর চাজহত 

েজতর্বেন দ্রুততার িার্ি হেরর্ণর িন্য।” 

ি. কামাল উজিন আহর্মে শুরুর্ত িকলর্ক স্বািত িানান। জতজন বর্লন, ভজবষ্যৎ েিন্ম পজরেন্ন মানজিকতায় ির্ড় উঠর্ব 

এবং তারাই হেশর্ক ির্ড় তুলর্ব। স্বািীনতা ির্র রাখার িন্য মানবাজিকার্রর দৃঢ় েতের্য় আমার্ের িংজবিান জের্য়জির্লন িাজতর জপতা 

বঙ্গবন্ধু হশখ মুজিবুর রহমান। এই িংজবিান অনুিরণ কর্র তারা ির্ড় তুলর্ব আমার্ের ভজবষ্যৎ বাংলার্েশ। িভায় আরও বিব্য রার্খন 

ঢাকা জবভার্ির জবভািীয় কজমশনার িনাব হমাঃ খজললুর রহমান, রািশাহী জবভার্ির িম্মাজনত জবভািীয় কজমশনার ি. হমাঃ হুমায়ূন 

কবীর, চট্টগ্রাম জবভার্ির িম্মাজনত জবভািীয় কজমশনার িনাব হমাঃ কামরুল হািান এনজিজি, চাঁপাইনবাবির্ের হিলা েশািক িনাব 

হমাঃ মঞ্জুরুল হাজিি। হিরা েজতর্ ািীর্ের মধ্য হির্ক বিব্য রার্খন ক গ্রুর্পর অপ ো গুহ, রাজইর পাইেট বাধেকা উচ্চ ধবযােয়, 

মাদাধরপুর  এবং ে গ্রুলপর-সাধমনা রহমান, সরকাধর প্রকএমএইে কলেজ, ধিনাইদহ। 

তৃণমূল হর্ত হকন্দ্র প েন্ত জকর্শার-জকর্শারীর্ের মানবাজিকার িম্পর্কে ির্চতন করার লর্িে স্বািীনতার সুবণ েিয়ন্তীর্ত 

আর্য়াজিত মুজিযুদ্ধ, স্বািীনতা ও মানজবক মূল্যর্বাি জশর্রানার্ম রচনা েজতর্ াজিতায় হেশব্যাপী ৯ম-১০ম ও একােশ-বােশ হেণীর 

োয় ১ লি ৫২ হািার জশিািীর স্বতস্ফূতে অংশগ্রহণ কর্র। ৬৪টি হিলা হর্ত ক গ্রুর্পর হিরা ১০ িন ও খ গ্রুর্পর হিরা ১০ িন কর্র 

হমাট ১২৮০ িন েজতর্ ািীর রচনা িম্মাজনত জবচারক জবজশি কিা িাজহজতেক হিজলনা হহার্িন, কিা িাজহজতেক আজনসুল হক এবং জশশু 

একার্িমীর িার্বক পজরচালক ও জবজশি িড়াকার আনজির জলটন-এঁর মাধ্যর্ম মূল্যায়ন কর্র ৭০ ও তদূর্ধ্ে নাম্বার হপর্য়র্ি এমন ৩৪৭ 

িন েজতর্ ািীর্ক হমর্িল েোর্নর িন্য কজমশন হির্ক জনব োচন করা হয়। উি জবচারকির্ণর িজক্রয় অংশগ্রহর্ণ কজমশর্নর ১০ িন 

কম েকতোর িমন্বর্য় দুটি হবাি ে িঠর্নর মাধ্যর্ম ৩৪৭ িন েজতর্ ািী অনলাইর্ন হমৌজখক কুইর্ি অংশ হনয়। তার্ের িাজব েক পারির্ম েন্স 

জবর্বচনায় চূড়ান্তভার্ব ক গ্রুপ হির্ক ৫০ িন ও খ গ্রুপ হির্ক ৫০ িন,  হমাট ১০০ িন হিরা েজতর্ ািী জনব োচন করা হয়। 

হমর্িলোত এই ৩৪৭ িন জশিািী Human Rights Defender জহর্ির্ব এবং মানবাজিকার বৃজিোত এই ১০০ িন 

জশিািী Human Rights Ambassador জহর্ির্ব কাি করর্ব বর্ল কজমশর্নর েজতজত। মানবাজিকার বৃজিোত হিরা ১০০ 

িন জশিািী িানুয়াজর ২০২২ হির্ক জির্িম্বর ২০২৩, দুই বির হময়ার্ে দুই হািার টাকা কর্র তার্ের ব্যাংক জহিার্ব োত হর্বন। ৩৪৭ 

িন জশিািীর মধ্য হর্ত ঢাকা জবভার্ির ১০ িন জশিািী মাননীয় েিান অজিজতর জনকট হর্ত হমর্িল গ্রহণ কর্রন, বাজক ৩৩৭ িন স্ব 

স্ব জবভার্ির জবভািীয় কজমশনারির্ণর জনকট হর্ত হমর্িল গ্রহণ কর্রন।  

  

 

 

িন্যবাোর্ন্ত, 

স্বািজরত/- 

িারহানা িাঈে 

িনিংর্ াি কম েকতো 

িাতীয় মানবাজিকার কজমশন, বাংলার্েশ 

হমাবাইলঃ ০১৩১৩৭৬৮৪০৪ 

 


