
মানবাধিকার সুরক্ষায় : ঘুরর দাঁড়ারবা আমরা বাই 

ইমদাদ ইাম 
 

"Recover Better- Stand Up for Human Rights" "ঘুরর দাঁড়ারবা আবার,বার জন্য মানবাধিকার"-এ 

প্রধিপাদ্য ধনরয় ধবরের অন্যান্য দদরলর ন্যয় বাাংারদল ও পাধি রে  মানবাধিকার ধদব। মানবাধিকাররক মুন্নি রাখার 

রক্ষে জাধিাংরঘর আবারন  প্রধিবছর ১০ ধিরম্বর এ ধদবটি পান করা য়।এবছর দকাধভি-১৯ এর ববধেক াংকট ধবরের 

বরচরয় বরড়া মানধবক ধবপয যয়। কররানা ভাইরারর মামাধরর ফর ধবরে বিধর রয়রছ এক অস্বাভাধবক পধরধিধি। দদরল 

দদরল চরছ কিাউন। বধকছু বন্ধ করর এ ভাইরা দেরক রক্ষা পাওয়ার ধনরন্তর দচষ্টা। ইরিামরে দকাধভি-১৯ এর কাররে 

ক্ষ ক্ষ মানুরর প্রাোনী ঘরটরছ।কররানা াংক্রমরের ধচধকৎা ধনরয় অধনশ্চয়িা, অে যননধিক াংকট কম যীনিা মানুরক এক 

ভয়াব মানধবক ধবপয যরয়র মুদখ দের ধদরয়রছ। এর দেরক দ্রুি পধরত্রারনর দকারনা পে দনই। 
 

 ১৯৪৮ ারর ১০ ধিরম্বর মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়রনর রক্ষ জাধিাংঘ ািারে পধরদ কর্তযক মানবাধিকাররর 

ব যজনীন দঘাোপত্রটি গৃীি য়। দ দেরক প্রধিবছর ১০ ধিরম্বর ধদবটি যোরযাগ্য ময যাদা ও গুরুরের ারে ধবেব্যপী পাধি 

রে। মানবাধিকাররর অন্তধন যধি ধবয় রে 'মানু' ও 'অধিকার'।  মানবাধিকার বরি মানু যা ধনরয় জন্ গ্রে করর এবাং যা 

মানুরক ধবকধলি কররি াায্য করর িাই মানবাধিকার। এটি রে করর মানু আর মানু োরক না।জাধিাংঘ কর্তযক 

মানবাধিকাররর াব যজনীন দঘাোপরত্রর মুখবরন্ধ মানব পধরবাররর ক দরের মান ও অধবরেদ্য অধিকার মূ  এবাং 

জাি ময যাদার স্বীকৃধিই রে ধবরে লাধন্ত, স্বািীনিা ও ন্যায়ধবচাররর ধভধি মরম য উদেখ করা রয়রছ। এ দঘাোপরত্র দমাট 

ধত্রলটি িারা উরেখ করা রয়রছ। এ িারাগুরা ক দে রাষ্ট্র ও িারদর অিীনস্ত ভূখরের জাধিমূ উওররাির জািীয় ও 

আন্তজযাধিক প্রয়াদর মােরম এই অধিকার ও ািীনিামূরর াব যজনীন ও কায যকর স্বীকৃধি আদায় এবাং যোযে পান 

ধনধশ্চি করার ধনরদ যলনা ররয়রছ। 
 

 মানবাধিকার রা করর অধিকার, দকারনা দেধে বা দরর নয়।ক মানুরর মান অধিকার, কাররা কম বা দবধল 

নয়।মানবাধিকার দকাদনা ধবরল ময যাদা বা ম্পরকযর উপর ধনভ যরলী নয়।অকাররে এ অধিকার খব য করা যায় না। 

আমারদর মান মুধিযুরের দঘাোপরত্রও মানধবক ময যাদা এবাং ামাধজক ন্যায় ধবচাররর অঙ্গীকার করা রয়রছ।  ১৯৭১ ার 

দদল স্বািীন করার পর জাধির ধপিা বঙ্গবন্ধু দলখ মুধজবুর রমান জাধিাংঘ কর্তযক মানবাধিকাররর ব যজনীন দঘাোপরত্রর 

প্রধি ম্মান জাধনরয় মানবাধিকাররক রাষ্ট্র পধরচানার অন্যিম মূনীধি ধররব দঘাো কদরন। আমারদর াংধবিারনর ৩য় 

ধবভারগ দমৌধক অধিকাররর (২৬-৪৭ অনুরেদ) ধবয় উরেখ ররয়রছ। এগুরা জাধিাংঘ কর্তযক দঘাধি মানবাধিকাররর 

ব যজনীন দঘাোপরত্রর ারে ামজেপূে য।বঙ্গবন্ধুর সুরযগ্য কন্যা মাননীয় প্রিানমন্ত্রী দলখ াধনার দনর্তরে বিযমান রকার 

দদলরক একটি মানধবক ও কল্যােকর রাদষ্ট্র পধরেি কররি ধনরভারব কাজ করর যারে। এজন্য স্বািীন মানবাধিকার কধমলন 

গেন করা রয়রছ। মানবাধিকার কধমলন দদরলর মানবাধিকার ঙ্ঘরনর ঘটনাগুরা গুরুরের ারে ধবরবচনা করর ধবধি 

দমািারবক প্ররয়াজনীয় পদরক্ষপ গ্রে করর োরক। দকাধভি-১৯ এর কাররে কিাউদনর ময়ও মানবাধিকার কধমলন অনাইরন 

িারদর কায যক্রম অব্যি দররখরছ। 
 

 জািীয় মানবাধিকার কধমলন "মুধজববর যর অঙ্গীকার : সুরধক্ষি রব মানবাধিকার" এই প্রধিপাদ্য ধনরয় ব যকারর 

ব যরেষ্ঠ বাঙাধ জাধির ধপিা বঙ্গবন্ধু দলখ মুধজবুর রমারনর জন্লি ব য উদযাপন কররছ। এরক্ষে 'বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' 

ধলররানারম দদরলর ক ধলক্ষা  প্রধিষ্ঠারনর (মােধমক স্কু, করজ ও মাদ্রাা) নবম ও দলম এবাং একাদল ও দ্বাদল দেধে ও 

মমারনর ছাত্র-ছাত্রীরদর অনাইন/ রাধর অাংলগ্ররের মােরম রচনা প্রধিরযাধগিার আরয়াজন করা রয়রছ। কররানা 

দুদয যাগকাীন পধরধিধিরি ধলক্ষােীগে অনাইরন রচনা প্রধিরযাধগিায় অাংলগ্রে করর দজা প্রলাক কর্তযক ধনধদ যষ্ট ইরমই বা 

অন্য দকারনা মােরম রচনা জমা ধদরয়রছ। নবম ও দলম (মমারনর)  দেধের প্রধিরযাগী মন্বরয় 'ক' গ্রুপ রব যাচ্চ ৭ লি লব্দ 

এবাং একাদল ও দ্বাদল ( মমারনর)  প্রধিরযাগী মন্বরয় 'খ' গ্রুপ রব যাচ্চ ১ াজার ২ লি লরব্দর রচনা ধনি যাধরি ধছ। প্রাপ্ত ক 

রচনা দজা বাছাই কধমটি বাছাই করর দুই গ্রুপ দেরক দলটি করর দমাট ধবলটি রচনা জািীয় মানবাধিকার কধমলরন দপ্ররে 

করররছ। কধমলরনর ধবরলজ্ঞ প্যারন ৬৪ দজা দেরক প্রাপ্ত দমাট ১ াজার ২৮০ টি রচনার মরে দেরক প্রেরম প্রধিগ্রুপ দেরক 

৫০ টি করর দমাট ১ লিটি বাছাই করররছ। এ একলিটি বাছাইকৃি রচনা ধনরয় কধমলন 'নতুন প্রজরন্র মনরন বঙ্গবন্ধু ও 

মানবাধিকার' ধলররানারম একটি গ্রন্থ প্রকাল কররব। এছাড়াও বাছাইকৃি ১ লিটি রচনার প্রধিরযাগীরদর ধনরয় বঙ্গবন্ধু ও 

মানবাধিকার ধবরয় অনাইরনর মােরম কুইজ প্রধিরযাধগিার আরয়াজন করা রব। কুইজ প্রধিরযাধগিার মােরম উভয় গ্রুপ 

দেরক দরা দলজন করর দমাট ধবলজনরক ধনব যাচন করা রব। মানবাধিকার ধদব উপরক্ষে আরয়াধজিব্য অনুষ্ঠারন প্রধি ধবভাগ 

দেরক ধিনটি দরা উপরজা ও একটি দরা দজারক ন্ননা প্রদান করা রব। এছাড়াও দরা ২০ জন প্রধিরযাগীরক ৫০ াজার 

টাকা পুরস্কার ও াটি যধফরকট প্রদান করা রব। উপরজা পয যারয় প্রধিরযাগীিায় অাংলগ্রেকারী ক প্রধিরযাগীরক াটি যধফরকট 

ও মানবাধিকার কধমলরনর দারগা রম্বাধি কম প্রদান করা রব। 
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জািীয় মানবাধিকার কধমলরনর উরেখরযাগ্য ধকছু পদরক্ষপ যার মােরম ভুিভুগীরা উপকৃি রয়রছন এবাং ধবয়গুরা 

ব যমর প্রাংধলি রয়রছ- আাধমর নাম, বাবার নারমর ও ঠিকানার একাাংরলর ধম োকায় বারগরারটর াাম ঢাী ধবনা 

অপরারি দজর োকার ধবয়টি জানার পর মানবাধিকার কধমলরনর পক্ষ দেরক আইধন ায়িা দদওয়ার মােরম িারক মুি 

করা য়। রাজিানীর ধমরপুররর ধলশু গৃকমী খাধদজারক ধনয যািরনর ধবয়টি ধভন্ন খারি দনওয়ার মােরম খাধদজার ধবচার 

পাওয়ার অধিকার দেরক বধিি করার মােরম মানবাধিকার ধঙ্ঘি ওয়ায় দদাী ব্যধিরদর ধচধহি করর ব্যবস্া গ্ররের 

মানবাধিকার কধমলরনর পক্ষ দেরক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়রক সুপাধরল করা রয়রছ। এছাড়াও ামধয়ক াায্য ধররব ৫০ াজার 

টাকা দদওয়ার জন্য সুপাধরল করা দয়রছ। বঙ্গবন্ধু দলখ মুধজবুর রমান দমধিকো ধবেধবদ্যারয় ২০১৮ ার ধচধকৎািীন 

জননকা রওলন আরার খারাপ ধকিধনর ারে ভারা ধকিধনটিও দকরট দফর দদওয়া য়।ধভকটিরমর দছর এর ধবচাররর জন্য 

ধবধভন্ন জায়গায় দচষ্টা করররছন; ধবয়টি জানার পর মানবাধিকার কধমলরনর স্তরক্ষরপ াংধিষ্ট োনা মামা ধনরয়রছ। 

কক্সবাজারর পুধরলর গুধরি ধনি দনা কম যকিযা ধনা দমাোঃ রারলদ এর ধবয়টি আমর ধনরয় ধবচার বধোঃ ভূি িো বন্ধ 

কররি এবাং এ ধবরয় পদরক্ষপ ধনরি মন্ত্রোয়রক পত্র দদওয়া রয়রছ। ি যে ধনয যািরনর ধলকার নারীরদর পারল মানবাধিকার 

কধমলন ব ময় আরছ। নারীরদর মানবাধিকার রক্ষায় মানবাধিকার কধমলরনর পক্ষ দেরক আইধন ায়িা নানা রকম 

পদরক্ষপ গ্রে করা রয়রছ এবাং রে। ামধনরারট িোকধেি িম য অবমাননার জন্য এক ব্যধিরক ধপটিরয় এবাং পুধড়রয় 

মারার ঘটনা িদরন্তর জন্য কধমটি গেন করা রয়রছ। 
 

 বাাংারদল ধবরের ক দদল দকাধভি-১৯ ববধেক মামাধরর একটি াংকটময় ময় অধিক্রম করররছ। ভাইরারর 

াংক্রমে ধনয়ন্ত্ররে রাখরি মারচ যর মাঝামাধঝ মরয় দদরলর ক ধলক্ষা প্রধিষ্ঠান বন্ধ করর দদওয়া য়। এছাড়াও মারচ যর দল 

প্তা দেরক দদলব্যাপী ািারে ছুটি দঘাো করা য়। এরি ক্ষ ক্ষ মানু কম যীন রয় পরড়। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী দলখ াধনা 

কা ধবম্ব না করর এরন দুদয যারগর ময় জাধির ামরন কররানা দমাকাধবায় ব যরমাট ধবধভন্ন প্যারকরজ ১ ক্ষ ৩০ াজার 

দকাটি টাকার ধবলা প্ররোদনা দঘাো কররন এবাং দধরদ্র ও অায় মানুরর পারল দাঁড়ান।  
 

 ভাইরাজধনি কাররে কম যীনিা ও আরয়র সুরযাগ হ্রারর কব দেরক দদরলর অধি দধরদ্র জনরগাষ্ঠীরক সুরক্ষা ধদরি 

ামাধজক ধনরাপিা বরয়র আওিা বৃধে করা য়। এরমরে ারা দদরল ধনব যাধচি ৫০ াখ উপকাররভাগী পধরবাররর প্ররিেকরক 

২ াজার ৫ লি টাকা করর অনুদান প্রদান করা য়। অধি দধরদ্র ১ লিটি উপরজার  বয়স্ক ভািা, প্রধিবন্ধী ভািা, ধবিবা ও 

স্বামী ধনগৃীিা মধা ভািা লিভারগ উধন্নি করা য়। মানধবক ায়িা ধররব ধবনামূরল্য খাদ্য ধবিররের পালাপাধল গৃীন 

মানুরর জন্য  গৃ ধনম যারের ব্যবস্া করা রয়রছ। ৫০ াখ পধরবাররক ১০ টাকা দকধজ দরর চা দদওয়া রয়রছ। দদরল প্রধিটি 

মধজরদর ইমাম এবাং মুয়াধিনরক ঈদু ধফিররর উপার ধররব জনপ্রধি ২ াজার ৫ লি টাকা করর অনুদান দদওয়া রয়রছ। 

দদরলর নন- এমধপও, কাধরগধর মাদ্রাা ও ইফরিদাধয় মাদ্রাা ধলক্ষা প্রধিষ্ঠারনর ৫১ াজাররর ও দবধল ধলক্ষকরক ৫ াজার 

টাকা করর এবাং ১০ াজাররর ও দবধল কম যচারীরক ২ াজার ৫ লি টাকা করর আধে যক সুধবিা দদওয়া রয়রছ।  ধবনামূরল্য 

দকাধভট-১৯ এর ধচধকৎার ব্যবস্া করা রয়রছ। এছাড়াও রকাররর পক্ষ দেরক ক দক্টররর জন্য প্ররয়াজন অনুযায়ী ক 

প্রকার ায়িা প্রদান করা রয়রছ এবাং রে। রকাররর ধনরদ যলনা অনুযায়ী  দকাধভি-১৯ দমাকাধবায় ফ্রন্টাইনার ধররব 

ধচধকৎক, না য, স্বাস্েকমী,আইন শৃঙ্খা বাধনী, গেমােম কমী ও রকাররর দাধয়েলী ধবধভন্ন দপ্তর ধদনরাি ধনরভারব 

কাজ করর যারে। িথ্য মন্ত্রোয় এরক্ষরত্র গুরুেপূে য ভূধমকা পান কররদছ এবাং কররছ। 
 

 পৃধেবীর অিোচাধরি ও অধি ধনপীধড়ি একটি জাধিিার নাম দরাধঙ্গা। ধময়ানমার রকাররর অিোচাররর 

(জাধিগি ধনিন)  ফর ২০১৭ ারর ২৫ আগস্ট দেরক াখ াখ দরাধঙ্গা প্রাে ভরয় বাাংারদল পাধরয় আরি বাে য়।প্রাে 

বাঁধচরয় বাাংারদল আেয় ধনরি ধগরয় লি-লি দরাধঙ্গা নারী ও ধলশু মারা যায়। এব অায় উদ্বাস্তু দরাধঙ্গারদর আেয় ধদরয় 

ধবরে বাাংারদল মানবিার এক মান দৃষ্টান্ত স্াপন করররছ। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী দলখ াধনা অায় এব উদ্বাস্তুদদর পারল 

দাঁড়ান। ধবরের ধবরবকবান মানু প্রিানমন্ত্রীর এ উরদ্যাগরক াধুবাদ জানায়। যুিরাজে ধভধিক চোরন দফার মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 

জনরনত্রী দলখ াধনারক 'মাদার অব ধউম্যাধনটি' অধভিায় ভূধি করর। এছাড়াও ২০১৬ ার লাধন্তরি দনারব জয়ী কধম্বয়ার 

দপ্রধরিন্ট জুয়ান ম্যানুরয় রন্তা প্রিানমন্ত্রী দলখ াধনারক "ধবে মানবিার ধবরবক" ধররব উরেখ কররন। আররক দনারব 

জয়ী বকাল িোেী "ধবে মানবিার আরাকবধিযকা" ধররব প্রিানমন্ত্রী দলখ াধনারক উরেখ কররন। 
 

 আইরন লাধস্তরযাগ্য ব কম যকােই অপরাি। অপরাি মূক কম যকারের ধবচার ব্যবস্ায় যারদর ভূধমকা ররয়রছ িারা 

ঠিকভারব দাধয়ে পারনর মােরম ন্যায় ধবচার ধনধশ্চি করর মানবাধিকার ধঙ্ঘি য় না। এজন্য দাধয়েলী করক 

ইধিবাচক ভূধমকা রাখরি রব। দদলরক একটি কল্যােকর রারষ্ট্র পধরেি করার জন্য ভূধমকা রাখরি রব। মানুরক আরও 

মানধবক রি রব। মানুরর মরে মানধবক দবাি জাগ্রি র মানবাধিকাররর ব যজনীন দঘাো াে যক রব।  
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