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প্রেি বিজ্ঞবি-  

িঙ্গিন্ধুর মানিাবিকার দর্ শনকক আমাকদর িারণ করকত হকি- 

 জাতীয় প্রর্াক বদিকির আকলাচনা িভায় িক্তারা 

 

          আজ সকাল ১১.০০ টায় জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৪৬ িম োহাদি বাতষ িকী ও জািীয় শোক তদবস 

উিলনে জািীয় মােবাতিকার কতমেনের আনয়াজনে ভার্চিয়াল সভা অনুতিি হয়। সভায় সভািতিত্ব কনরে কতমেনের মােেীয় 

শেয়ারম্যাে োতিমা শবগম, এেতিতস। সভায় বক্তব্য রানখে কতমেনের মােেীয় সাব িেতিক সদস্য ি. কামাল উতিে আহনমদ, সম্মাতেি 

অববিতেক সদস্যগি- শজসতমে আরা শবগম, তমজানুর রহমাে খাে, তেিংতকউ শরায়াজা, কতমেনের তিনমটিক কতমটির সম্মাতেি 

সদস্যগি- প্রকৃতি ও জীবে ফাউনেেনের শেয়ারম্যাে মুতকি মজুমদার বাবু, ব্লানের িতরোলক ও আইে উিনদষ্টা শরজাউল কতরম, 

তসএসআইতির তেব িাহী িতরোলক খন্দকার জহুরুল হক, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালনয়র তিতমনোলতজ তবভানগর শেয়ারম্যাে ি. তজয়াঊর রহমাে, 

তিআরআরএ প্রতিতেতি ফতরদা ইয়াসতমে, জািীয় কন্যা তেশু এিনভানকতস শফারানমর সািারে সম্পাদক োতসমা আক্তার জতলসহ 

অনেনক। সভায় কতমেনের সতেব োরায়ি েন্দ্র সরকারসহ সব িস্তনরর কম িকিিা/ কম িোরীগি উিতিি তিনলে। 

 মােেীয়্ শেয়ারম্যাে বনলে, “আমানদর জাতির তিিা বাঙ্গাতলনদর অনেক শবতে ভানলাবাসনিে। বাঙ্গাতলর ভানলাবাসাই তিল 

সবনেনয় বড় েতক্ত। তিতে বাঙ্গাতলনদর অতিকার আদানয়র সিংগ্রানম কখনো মািােি কনরেতে।নসই বাঙ্গাতলরা িানক আঘাি করনব িা 

িাঁর িারিার বাইনর তিল। আজনক জাতি তহনসনব আমানদর েমা োওয়ার তদে। তিতে মােবাতিকার রো ও সমুন্নি করার লনেে  

আমানদর সিংতবিাে প্রিয়ে কনরতিনলে। তিতে তেশুনদর এিটাই ভানলাবাসনিে শয জাতিসিংনঘর তেশু অতিকার সেদ প্রেয়নের ১৫ বির 

পূনব িই তিতে বািংলানদনে তেশু অতিকার আইে প্রিয়ে কনরে। তিতে যতদ শেঁনে িাকনিে িনব বািংলানদে অনেক দূর এতগনয় শযনি 

িারনিা। শযতদে আমরা োরী, পুরুষ, তহজড়া তবতভন্ন তলঙ্গ তহনসনব েয় সকনলই মানুষ তহনসনব িতরতেি হব শসতদেই বঙ্গবন্ধুর আদে ি 

বাস্তবাতয়ি হনব। 

 কতমেনের সাব িেতিক সদস্য ি. কামাল উতিে আহনমদ বনলে, “জাতির তিিা আমানদর জন্য যা কনরনিে িা বনল শেষ 

করা যানবো। স্বািীেিা সিংগ্রাম তিল মােবাতিকানরর সিংগ্রাম। তিতে সবসময় মানুনষর মনে জাগ্রি তিনলে। মুতক্তযুনের সময় তিতে 

কানি ো িাকনলও সবাইনক েতক্ত শযাগানিে। শদেনক এতগনয় শেয়ার জন্য আমানদর শোকনক েতক্তনি রুিান্ততরি করনি হনব।”  

কতমেনের সম্মাতেি সদস্য শজসতমে আরা শবগম, তমজানুর রহমাে খাে, তেিংতকউ শরায়াজা জাতির বঙ্গবন্ধুর মােবাতিকার 

দে িে ও শদে গঠনে িাঁর তবতভন্ন অবদাে উনেখ কনরে। 

প্রকৃতি ও জীবে ফাউনেেনের শেয়ারম্যাে মুতকি মজুমদার বাবু বনলে, “বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে আতম ক্লাস োইনে 

িাকাকানল মুতক্তযুনে যাই। স্বািীেিার ির রাষ্ট্রপ্রিাে হনয়ও এি ব্যস্তিার মানেও তিতে গতরব মানুষনদর সানি কিা বলনিে। সািারি 

জেগনির জন্য িাঁর ভালবাসা এনিই শবাো যায়। মােবাতিকারনক তিতে িারি করনিে। তবতভন্ন সময় তিতে অসুি িাকনলও তিতে িাঁর 

কাজ োতলনয় যাে। োোে প্রতিকূলিা কাটিনয় উনঠ তিতে আমানদর স্বািীেিা তদনয় শগনিে।” 
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ঢাকা তবশ্বতবদ্যালনয়র তিতমনোলতজ তবভানগর শেয়ারম্যাে ি. তজয়াঊর রহমাে বনলে, বঙ্গবন্ধু িারি কনরনিে সমাজিন্ত্রনক, 

একইসানি তিতে িারি কনরনিে গিিন্ত্রনক। তবতবতসনক শদয়া প্রিম সাোৎকানর তিতে বনলতিনলে আমার শদে হনব শোষিহীে শদে। 

গেিন্ত্র ও সমাজিন্ত্রনক তিতে একইসানি িারি করনি োে।  

িতব্লউতিতিএফ এর তেব িাহী িতরোলক আেরাফুন্নাহার তমতষ্ট বনলে, “জাতির তিিার েতক্ত, সাহস, বুতেমত্তানক আমানদর িারি 

করা দরকার।” তিআরআরএ এর তেব িাহী িতরোলক ফতরদা ইয়াসতমে বনলে, “আজনকর তদনে জাতির তিিানক সমূনল ধ্বিংস করা হয় 

যানি আমরা উনঠ দাঁড়ানি ো িাতর। বঙ্গবন্ধু শযভানব বািংলানদেনক ভানলাবাসনিে শসভানব আর শকউ বাসনি িারনবো। িাঁনক যারা 

ভানলাবানসে িারা কাজ কনর যাে, জেসমনে আনসে ো।” ইউএেতিতি’র তহউম্যাে রাইটস শফারানমর শজন্ডার এক্সিাট ি তবতিকা হাসাে 

বনলে, “আজ জাতি তহনসনব আমানদর লতিি হবার তদে। কারি আমরা আমানদর জাতির তিিানক এতদে হিো কনরতিলাম।”  

 সভার শেনষ বঙ্গবন্ধু ও িাঁর িতরবানরর েহীদ সদস্যনদর রুনহর মাগনফরাি কামোয় শদায়া করা হয়।         

 

িন্যবাদানন্ত, 

স্বােতরি/- 

ফারহানা িাঈদ 

জনিংক াগ কম শকতশা 

জাতীয় মানিাবিকার কবমর্ন, িাংলাকদর্ 

 

 


