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মানবাধিকার,  বঙ্গবন্ধু এবং মানধবক মূল্যববাি 

নাধছমা ববগম, এনধডধ 

 

১৯৪৮ াব জাধিংঘ বঘাধি ব বজনীন মানবাধিকাবরর মূ সুর বা , প্রধিটি মানুবর ম্মানজনকভাবব বেঁবচ থাকার জন্গি অধিকার। মানু 

ধববব এই অধিকার প্রবিেবকর প্রাপ্য; যা বকউ বকবে ধনবি পাবর না। মানবাধিকার লাশ্বি এবং বকাবনা বেবলর ীমাবরখা দ্বারা ীমাবদ্ধ নয়। িম ব , বর্ ব, নারী-

পুরু, মৄবক, বৃদ্ধ, ধলশু, ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী, আধেবাী, তৃিীয় ধঙ্গ, প্রধিবন্ধী যাই বান না বকন , ধিধন গ্রাম বা লর বা ধববশ্বর বয প্রাবেই ববা কবরন না বকন , 

মানু ধববব বার মান অধিকার। 

 

মানবাধিকার আব কী? এটি ধববের্ করব আমরা বেধখ মানবাধিকার মূি একধেবক জীববনর অধিকার , অন্যধেবক স্বািীনভাবব কথা বার , 

চাবেরা করার ; অন্ন-বস্ত্র-বাস্থান-ধলক্ষা-স্বাস্থে বধকছুর অধিকার। কায বি অধিকার  োধয়ত্ব এবক অবন্যর পধরপূরক। অধিকার পূরবর্র বক্ষবে অধিকার 

প্রোনকারীর বযমন োধয়ত্ব রবয়বছ, বিমধন অধিকার বভাগকারীর োধয়ত্ব রবয়বছ। উভয়পবক্ষর ধনজ ধনজ োধয়ত্ব পান ছাো অধিকার বাস্তব রূপ পায় না।  

 

মানবাধিকার একক ব্যধির বক্ষবে বযমন প্রবযাজে , বিমধন অবনক ব্যধির মধি জনগবর্র জন্য মানভাবব কায বকর। উোরর্ ধববব আমরা 

উবেখ করবি পাধর বয , ব বকাবর ব ববেষ্ঠ বাঙাধ আমাবের জাধির ধপিা বঙ্গবন্ধু ধনবজর বকাবনা সুধবিা আোবয়র জন্য কখন ংগ্রাম কবরনধন। ধিধন  

আজীবন ংগ্রাম কবরবছন ািারর্ জনগবর্র অধিকার আোবয়র জন্য।  

 

কারা ের েপ্তর বথবক প্রকাধলি "জাধির ধপিার মগ্র বজ জীবন - ৩০৫৩ ধেন" পাঠ করব বেখা যায় , ধিধন ধনবজর বকাবনা ব্যধিস্বাথ ব চধরিাথ ব 

করার জন্য কখন ংগ্রাম কবরনধন , ংগ্রাম কবরবছন জনোধব আোবয়র জন্য। জনস্বা থ ব রক্ষা করবি ধগবয় ব্যধিগি জীববনর , ধববল কবর বযৌববনর বেষ্ঠ 

ময়গুবা িাবক কারাযাপন করবি বয়বছ। বাংা  বাঙাধর অধিকার , ধববল কবর জনোধব আোবয় বঙ্গবন্ধুর এই আত্মিোবগর ধববরর্ বঙ্গবন্ধু রধচি 

'অমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগাবরর বরাজনামচা ' গ্রন্থ দুটির পরবি পরবি উবেখ রবয়বছ। বঙ্গবন্ধু জনোধব আোবয় ধনবজর জীবনবক তুচ্ছ কবর আবদান -

ংগ্রাম কবরবছন এবং ে বয়বছন। ১৯৫২ াব ভাা আবদাবনর ময় বঙ্গবন্ধু অনলন শুরু কবর যখন প্রায় মৃতুেপথযােী , িখন পাধকস্তাবনর লাকরা 

িাবক মুধি ধেবি বাধ্য বয়ধছ। জনোধব  মানবাধিকার  সুরক্ষায় পাধকস্তান লানামবর অন্যায় -অিোচাবরর প্রধিবাে এবং ন্যায় প্রধিষ্ঠার োধববি িার 

ংগ্রাবমর ঘটনামূ বঙ্গবন্ধু সুধনপুর্ ধখধনর মাধ্যবম অজানাবক জানার সুবযাগ বরবখ বগবছন। বঙ্গবন্ধু রধচি এই গ্রন্থ দুটি বঙ্গবন্ধুর অামান্য বেলবপ্রবমর 

ঐধিাধক গুরুত্বপূর্ ব েধ। 

 

আমাবের ধপ্রয় স্ববেল গর্প্রজািন্ত্রী বাংাবেল নামক রাষ্ট্রটি প্রধিধষ্ঠি বয়বছ মানবাধিকার ংগ্রাবমর ে ধববব। আর এই ে েধবয় বছন 

আমাবের জাধির ধপিা ব বকাবর ব ববেষ্ঠ বাঙাধ বঙ্গবন্ধু বলখ মুধজবুর রমান। ১৯৭১ াব মান মুধিমৄবদ্ধর িারক -বাক, উদ্দীপক  মানায়ক ধছবন 

ধিধন। মান মুধিমৄবদ্ধর বঘার্াপবে স্পিভাবব বধর্ বি রবয়বছ , বাংাবেবলর জনগবর্র জন্য মিা, মানবত্তার ময বাো  ামাধজক ন্যায়ধবচার ধনধিি করা। 

আর এগুবার মধিই বা মানবাধিকার। আমাবের স্বািীনিা অজববনর পর মাে ১০ মাবর মাথায় বঙ্গবন্ধু বয ংধবিান উপার ধেবয়ধছবন, বই ংধবিাবন 

১৯৪৮ াব জাধিংঘ বঘাধি ৩০টি অনুবচ্ছে ংবধি ব বজনীন মানবাধিকার েল ববনর পুবরাপুধর প্রধিেন রবয়বছ।  

 

বঙ্গবন্ধু ধবশ্বা করবিন , ধনজ ধনজ োধয়ত্ব ঠিকভাবব ম্পােন না করব অধিকার বাস্তবায়ন ম্ভব নয়। বানার বাংা প্রধিষ্ঠা করবি ব 

বাইবক োধয়ত্ব ম্পােন করবি বব। িাঁর ভাায়, "আমরা যধে একটু কি কধর, একটু ববধল পধরেম কধর , কবই ৎপবথ বথবক াধ্যমবিা ধনবজর োধয়ত্ব 

পান কধর এবং বচাইবি ববো কথা কব ঐকেবদ্ধ থাধক , িাব আধম ধবনাধদ্বিায় ববি পাধর , ইনলাো, কবয়ক বছবরই আমাবের স্ব বের বাংা 

আবার বানার বাংায় পধরর্ি বব।" 

 

বঙ্গবন্ধু াম্প্রোধয়ক ম্প্রীধিবি ধবশ্বাী একজন অাম্প্রোধয়ক বচিনার মানু। পাধকস্তান লানামবর অন্যায় -অিোচাবরর ধবরুবদ্ধ প্রেত্ত বঙ্গবন্ধুর 

ভার্ এবং বাংাবেবলর স্বািীনিার প্রাক্কাব  স্বািীনিা -উত্তর বেল গঠবন ধব ধভন্ন ভা -মাবববল ধিধন বযব বিৃিা ধেবয়বছন , বই বিবব্যর ধনয বা 

বথবকই িা প্রিীয়মান য়। ধিটিল  পাধকস্তান আম বথবকই বঙ্গবন্ধু াম্প্রোধয়ক ম্প্রীধি প্রধিষ্ঠায় বাচ্চার ধছবন। বাংার মাটিবি  াম্প্রোধয়কিা স্থান 

পাবব না, এ ধববয় িার প্রিেয় ধছ অধবচ। ব ঙ্গবন্ধু ববিন, এই রাবষ্ট্রর মানু বব বাঙাধ। িাবের মূমন্ত্র বব -বার উপবর মানু িে , িাার উপবর 

নাই। ধিধন রাজননধিক উবদ্দশ্য াধবর জন্য িম ববক ব্যবাবরর ধবরুবদ্ধ ধছবন। িার দৃধিবি ব িম বই মান এবং মঅধিকার োধবোর। িাঁ র ধচোবচিনায় 

মানবাধিকাবরর অন্যিম েল বন াম্প্রোধয়ক ম্প্রীধি বময়ই মুজ্জ্ব ধছ।  

 

বঙ্গবন্ধু দুনীধিবক ঘৃর্া করবিন। ধিধন জানবিন , বেবলর উন্নয়বনর অন্যিম বািা বা দুনীধি। দুনীধিবাজ , মুনাোবখাররা অন্য মানুবর অধিকার 

রর্ কবর ধনবজরা মুনাো বাবটন। ধিধন িার ধবধভন্ন e³…Zvq দুনীধিবাজ-মুনাোবখার-বচারাকারবাধরবের েমবন কবঠার মবনাভাব বপার্ কবরন। িাঁর 

সুবযাগ্যকন্যা প্রিানমন্ত্রী বলখ াধনা ধপিার মবিাই দুনীধি , ন্ত্রা  মােবকর ধবরুবদ্ধ শূন্য ধষুষ্ণিা নীধি গ্রর্ করবছন। কায বি বাংাবেবলর মাটি বথবক 

দুনীধি, ন্ত্রা, মােকবক রুবখ বেয়ার এখনই ময় এবং বার মববি প্রবচিায় িা প্রলধমি বব বব ধবশ্বা কধর।  

 

বঙ্গবন্ধু একজন মানববপ্রমী মানু ধছবন। মানুবর প্রধি িাঁর ধছ অামান্য েরে। বছাবটা ববো , িনী-গধরব ধনধব ববলব বাইবক ধিধন 

ভাবাববববছন। ধিধন মানুবক মানু ধববব ধবববচনা কবরবছন। মৃতুের আগমুসৄবিব ধিধন িাঁর মানববপ্রবমর দৃিাে বরবখ বগবছন। বঙ্গবন্ধু িো মামার 

াক্ষী বধম (আব্দু) বছাবটাববা বথবকই বঙ্গবন্ধুর পধরবাবরর বঙ্গ থাকবিন। বঙ্গবন্ধু িো মামায় াক্ষে বেয়াকাব আব্দু উবেখ কবরন , দু'জন 

কাবা বপালাকিারী িাবক ক্ষে কবর গুধ কবর। িার াবি এবং বপ বট গুধ বখবয় ধিধন েরজার ামবনই পবে যান। পবর ধিঁধের পাবল বান ধেবয় বব 



ম োহোম্মদ  গিয়োস উদ্দিন ,জনসংয োি ক মকর্মো ,র্থ্য  ও সম্প্রচোর  প্রগর্ ন্ত্রীর  দপ্তর (০১৭১২০০৮৯৮১) 

 

থাকা অবস্থায় বেবখন , ৪-৫ আধম বর বাক বঙ্গবন্ধুবক িাঁর রুম বথবক িবর ধিঁধের ধেবক ধনবয় যাবচ্ছ। যায়ার ময় বঙ্গবন্ধু িাবক রিাি অবস্থায় বেবখ 

ববধছবন, 'ঐ বছবটা, বছাবটাববা বথবক আমাবের এখাবন  থাবক, এবক বক গুধ করবা?' এ রকম একটা অধচেনীয় ভীধিকর পধরধস্থধিবি বঙ্গবন্ধুর মন 

বেঁবে উবঠধছ কাবজর বছব আব্দুবর জন্য।  

 

বঙ্গবন্ধু ারাজীবন অবন্যর অধিকার সুরক্ষা করবি ধগবয় ব্যধিগি জীববনর , ধনবজর আরাম  আবয়বলর কথা ভাববনধন। অথচ বাঙাধ জাধির কী 

দুভ বাগ্য বয , পাধকস্তাধন ানাোররা বঙ্গবন্ধুবক িোর া না করব এ বেবলরই একে ধবপথগামী বনােস্য কল্পনাবক ার মাধনবয় বঙ্গবন্ধুবক 

পধরবাবর নৃলংভাবব িো কবর। এই িোকাণ্ড    ইধিাবর ববচবয় জঘন্যিম ঘটনা এবং মানবাধিকাবরর চরম ঙ্ঘন। বঙ্গবন্ধুবক িোর মাধ্যবম 

বাংাবেবলর বয অপূরর্ীয় ক্ষধি বয়বছ, িা কখনই পূরর্বযাগ্য নয়।  

 

মানবাধিকার সুরক্ষায় প্রিানমন্ত্রী বলখ াধনা ধপিার পোঙ্ক অনুরর্ কবরই এধগবয় যাবচ্ছন। িাঁর লানামবই প্রর্ীি য় মানবাধিকার কধমল ন 

আইন-২০০৯। জািীয় মানবাধিকার কধমলন একটি স্বািীন প্রধিষ্ঠান ধববব প্রধিধষ্ঠি । আইবনর ধবিান অনুযায়ী এর প্রাধিষ্ঠাধনক কায বক্রম স্বািীনভাবব 

পধরচাধি করবছ।  

 

২০২১ াবর মানবাধিকার ধেববর প্রধিপদ্য বা : ইংবরধজবি EQUALITY - Reducing inequalities , advancing 

human rights. বাংায় প্রধিপাদ্য বা "ববম্য বঘাচা , াম্য বাো , মানবাধিকাবরর সুরক্ষা  ো।" বটকইই উন্নয়বনর মূমন্ত্র বা কাউবক 

বপছবন বেব নয়। ধকন্তু নারী-পুরু, িনী-গধরববর ববম্য মাবজ এখবনা ধবদ্যমান। নারীর ক্ষমিায়বন েধক্ষর্ এধলয়ায় বাংাবেল বার বরা। ধকন্তু িা বে 

বমবয়বের জীববনর অধিকার , ম্পধত্তর মাধকানা , ম্ভ্রম- সুরক্ষা ধনবয় এখ বনা অবনক প্রশ্ন রবয়বছ। কন্যাোনবক এখবনা অবনবকই পুে োবনর ন্যায় 

মভাবব  বেবখন না। যধে আমাবের অবনক কন্যাই এখন ধলক্ষা ধেক্ষা , ক্রীো ংস্কৃধি এবং কম বস্থব ক বক্ষবেই পুরুবর বচবয় বয , কম বযাগ্য নন ; িা 

প্রমার্ কবর ধেবয়বছন। এরপবর বকাবনা বকাবনা পধরবাবর এখবনা  কন্যা ধলশুর জন্ বেয়ার সুবাবে জন্োেী মাবক কবিাইনা গঞ্জনা ে করবি য়। , কন্যা 

োবনর ম্পধত্ত পায়ার অধিকাবরর ধবেম্বনা এবং কন্যা োবনর ম্ভ্রম সুরক্ষার অধনিয়িা এর একটি ববো কারর্ ধববব আধম মবন কধর।   

 

গর্মাধ্যম সূবে আমরা প্রায়লই বেবখ থাধক নারীবের ি ববর্র মবিা ঘৃণ্যিম ঘটনার ধলকার বি। রাস্তাঘাবট , কম বস্থব এমনধক বাধডশবি পধরবাবরর 

ধনকটিম স্বজবনর দ্বারা। ৬ বছবরর ধলশু বথবক ৭০ বছবরর বৃদ্ধাবক ি ববর্র ধলকার বি য়।    ি ববর্র মবিা ঘৃণ্যিম ঘটনার ধবরুবদ্ধ প্রকৃি বোীবের 

ধচধিি কবর ধবচাবরর আিায় আনার জন্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রী বলখ াধনা ংবে োঁধডশবয় উচ্চকবে বববছন ি ববকর বকাবনা ে বনই। আইন অনুযাযশী িার 

দৃিােমূক ধবচার বব। আইন ংবলািন কবর ি ববকর বব বাচ্চ লাধস্ত মৃতুেেন্ড পয বে   ধনি বারর্ করা বয়বছ। ধকন্তু ি ববর্র মবিা ঘটনাগুবা ঘটবছই। ামাধজক 

বযাগাবযাগ মাধ্যবম অবাি পবন বাগ্রাধে বেখার সুবযাগ থাকায় ি ববর্র মবিা ঘটনাগুবা ক্রমান্ববয় বৃধদ্ধ পাবচ্ছ। ধকবলার গ্যাং বিধর বচ্ছ। এই ঘৃণ্য িম অপরাবির 

ধবরুবদ্ধ রুবখ োঁোবি বব। নারী -পুরু ধনধব ববলব একধেি বয় এর ধবরুবদ্ধ বাচ্চার প্রধিবাে তুবি বব ; পধরবাবর নারীবক ময বাোর আবন প্রধিধষ্ঠি করবি 

বব। পাধরবাধরক ধংিা বন্ধ করা এবং গৃকবম ব নারীর অবোবনর মূল্যায়ন এখন মবয়র োধব।    

এছাো পাধরবাধরক  ামাধজক মূল্যববাবির অবক্ষবয়র কারবর্ বিবমাবন মাবজ এক িরবনর অধস্থরিা  অনাচার বিধর বয়বছ। অবনক ময় 

গুজববর মাধ্যবম মাবজ অধস্থ ধিলী পধরধস্থধি সৃধির অপবচিা য় , যা বকাবনাভাববই কাধিি নয়। এই পধরধস্থধি বথবক পধরোবর্র জন্য একািাবর 

পাধরবাধরক মূল্যববাি , ামাধজক মূল্যববাি , নীধি-বনধিকিার ধবকাল ািন বযমন প্রবযশাজন , বিমধন তৃর্মূ বথবক বকন্দ্র পয বে আজবকর যারা ধকবলার 

ধকবলারী  িাবের মবধ্য  মানধবক মূল্যববািবক জাগ্রি করবি বব। িারাই আমাবের আগামী , িাবেরবক মানবাধিকাবরর অোম্বাবডর ধববব বিধর করা 

এখন মবয়র োধব। 

 

আধম মবন কধর , পাধরবাধরক, ামাধজক মূল্যববাি বিধরর মাধ্যবম আমাবের মানধকিার পধরবিবন করবি বব। নারী , পুরু, ধজো, প্রধিবন্ধী, 

ক্ষুদ্র-নৃবগাষ্ঠী ইিোধে ধভন্ন ধভন্ন পধরচবয় নয় ; আমরা কবই মানু। এই মানু   পধরচয় ধনবয় বযধেন পধরধচি বি পারব , বধেনই মাবজ মানবাধিকার 

সুপ্রধিধষ্ঠি বব এবং বই ক্ষে ধনবয়ই বিবমান কধমলন কাজ কবর যাবচ্ছ। আধম ধনবজর অধভজ্ঞিার আবাবক ববি পাধর বয , গর্অংলীোধরত্ব ছাো ববো 

বকাবনা ােল্য আবি পাবর না। অিএব আসুন , কবর ধম্মধি প্রয়াব বঙ্গবন্ধুর বানার বাংাবক   একটি মানধবক রাষ্ট্র ধববব পৃধথবীর বুবক মুন্নি 

করার প্রিেবয় এধগবয় যাই। উন্নি ধববশ্ব বাংাবেল মানধবক রাষ্ট্র মাথা উঁচু কবর োঁোবব , এটাই প্রিোলা। 

# 

বখক- বচয়ারম্যান, জািীয় মানবাধিকার কধমলন 

০৬.১২.২০২১                    ধপআইধড ধেচার 

 


