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প্রপ্রস ধবজ্ঞধতঃ  

ধশক্ষার্থীলের সালর্থ সরাসধর জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর প্রেয়ারম্যালনর সংোপ 

 

আজ (১4ই নলেম্বর, ২০২১) ঢাকা ধবশ্বধবদ্যােলয়র আওতািীন ইউধনোধস িটি ল্যাবলরটধর স্কুে অ্যান্ড কলেলজর  ধশক্ষার্থীলের 

সালর্থ মানবাধিকার ধবষলয় এক সংোপ অ্নুধিত হয়।  ধশক্ষার্থীলের মানবাধিকার ধবষয়ক ধজজ্ঞাসার উত্তর ধেলত অ্নুিালন সরাসধর 

অ্ংশগ্রহণ কলরন জাতীয় মানবাধিকার কধমশন এর মাননীয় প্রেয়ারম্যান নাধিমা প্রবগম এনধিধস। ধশক্ষার্থীলের মালে মানবাধিকার 

সলেতনতা িধিলয় ধেলত জাতীয় মানবাধিকার কধমশন ও ইউএনধিধপ 'র ধহউম্যান রাইটস প্রপ্রাগ্রাম এর সহল াধগতায় এবং প্রসন্টার ফর 

প্রমন অ্যান্ড ম্যাসধকউধেধনটিজ স্টাধিজ এর পধরোেনায় “প্রেেম্যান কযালেইন” শীষ িক স্কুে কা িক্রম সংগঠিত হলয়লি বাংোলেলশর 

প্রায় শতাধিক ধশক্ষাঙ্গলণ।  

  কযালেইন এর অ্ংশ ধহলসলবই সম্প্রধত একটি মানবাধিকার ধবষয়ক অ্নোইন প্রকাস ি ততধরর উলদ্যাগ হালত প্রনয়া হয়। স্কুলের 

ধশক্ষার্থীলের জন্য প্রকাস িটি ধিজাইন করা হয় এবং প্রসখালন ধশক্ষার্থীলেরও প্রশ্ন করার সুল াগ ধনধিত করার েলক্ষয ইউল্যাব স্কুলে এই 

সংোপ অ্নুধিত হয়। অ্নুিালন আরও উপধিত ধিলেন ইউধনোধস িটি ল্যাবলরটধর স্কুে অ্যান্ড কলেলজর অ্ধ্যক্ষ প্রসধেনা আক্তার, প্রেেম্যান 

কযালেইন এর পধর্থকৃৎ, ঢাকা ধবশ্বধবদ্যােলয়র উইলমন অ্যান্ড প্রজন্ডার স্টাধিজ ধবোলগর অ্ধ্যাপক ও প্রসন্টার ফর প্রমন অ্যান্ড 

ম্যাসধকউধেধনটিজ স্টাধিজ এর উপলেষ্টা ি. তসয়ে শাইখ ইমধতয়াজ ও ইউএনধিধপ ধহউম্যান রাইটস প্রপ্রাগ্রাম এর প্রজন্ডার এক্সপাট ি 

ধবর্থীকা হাসান । 

ধশক্ষার্থীলের প্রকৌতুহেী ধজজ্ঞাসা এবং জাতীয় মানবাধিকার কধমশন এর প্রেয়ারম্যালনর তথ্যবহুে সাবেীে উত্তলর আলয়াজনটি 

প্রাণবন্ত হলয় ওলে। ধশক্ষার্থীরা পর্থধশশু, ধহজিা, নারীসহ ধপধিলয় পিা জনলগািীর অ্ধিকার ইতযাধে ধবষলয় জানলত োইলে জাতীয় 

মানবাধিকার কধমশলনর প্রেয়ারম্যান মানবাধিকার কধমশন, সরকার ও মানবাধিকার সংগেনসমূলহর ধবধেন্ন উলদ্যালগর ধবষয়টি উলেখ 

কলরন। ধতধন বলেন, "আমরা অ্লন্যর অ্ধিকার সুরক্ষা করলবা, ধনলজলক সুরধক্ষত রাখলবা"। ধকলশার গ্াং এর অ্পরাি উলেখ কলর ধতধন 

প্রকামেমধত ধশক্ষার্থীলের অ্পরািমূেক কম িকাণ্ড প্রর্থলক দূলর র্থাকার এবং টিকটক, োইধকর প্রোেনীয় ফাঁলে পা ধেলয় মানব পাোলরর 

ধশকার হওয়ার ব্যাপালর সতকি র্থাকার আহ্বান জানান। ধশক্ষার্থীরা তথ্য ও প্রযুধক্তর অ্পব্যবহার না কলর  ালত ধশক্ষামূেক কালজ 

ধনলয়াধজত র্থালক প্রসধবষলয় সকেলক আহ্বান জানান ধতধন। মাননীয় প্রেয়ারম্যান এ প্রসলঙ্গ বলেন, প্র  প্রকালনা োে কাজই প্র ন বািাহীন 

হয়, ধকলশার-ধকলশারীরাও প্র ন এধগলয় আসলত পালর, প্রস েলক্ষয ধতধন কাজ কলর  ালবন। সবলশলষ  ার  ার অ্বিান প্রর্থলক মানবাধিকার 

এম্বালসির হলয় মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ করার আহ্বান জানান জাতীয় মানবাধিকার কধমশন এর মাননীয় প্রেয়ারম্যান। 
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