
মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নতকরণের পূব বাপরঃ প্রেধক্ষত বাাংলাণেশ 

ড. এ প্রক আব্দুল প্রমাণমন, এমধপ 

বাাংলাণেশ সম্ভবত পুণরা ধবণেই অতুলনীয় এই অণথ ব প্রে, গেতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়ধবচারণক সমুন্নত রাখার লণক্ষেই 

বাাংলাণেশ নামক রাণের জন্ম। ১৯৭০ সাণল পাধকস্তাণনর জাতীয় পধরষে ধনব বাচণন েখন বাাংলাণেশ আওয়ামী লীগ নতুন সরকার 

গঠণনর জন্য সাংখ্যাগধরষ্ঠ প্রভাণে জয়লাভ কণর (২৯৯ টি আসণনর মণে আওয়ামী লীগ ১৬৭ প্লাস ৩২ = ১৯৯ টি আসন 

প্রপণয়ধিল, ধপধপধপ প্রপণয়ধিল ৮৬ টি) তখন পাধকস্তাধন সামধরক জান্তা সরকার পধিম পাধকস্তাণনর সাংখ্যাগধরষ্ঠ েণলর (ধপধপধপ) 

সাণথ ষড়েন্ত্র শুরু কণর জনগণের কণ্ঠস্বরণক স্তব্ধ ও তাণের ধসদ্ধান্তণক অবেধমত কণর রাখার জন্য। পরবতীকাণল, েখন বাঙাধল 

জাধত ন্যায়ধবচার এবাং জনগণের অধিকার েধতষ্ঠার জন্য সাংগ্রাম শুরু কণর, তখন পাধকস্তাধন ধনপীড়ক শাসকণগাষ্ঠী তৎকালীন 

পূব ব পাধকস্তাণনর অসহায় ধনরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁধপণয় পণড় শুরু কণর ধনধব বচার গেহতো। েধে স্বািীনতা, গেতন্ত্র, মানবাধিকার 

ও ন্যায়ধবচাণরর অধিকাণরর প্রকান মূল্য প্রথণক থাণক, তাহণল বাঙাধল জাধতণক ৩০ লাখ শহীে, ০২ লাখ মা-প্রবাণনর সম্ভ্রমহাধন 

আর ০১ প্রকাটি অসহায় মানুণষর শরোথীর জীবন বরণের মােণম প্রস মূল্য পধরণশাি করণত হণয়ণি। অধিকন্তু, প্রমাে সাণড় সাত 

প্রকাটি জনগণের ৩ প্রকাটি মানুষণকই হণত হণয়ধিল ঘরিাড়া। এ পধরমাে চড়া মূল্য পধরণশাি কণরই তণব গেতন্ত্র, ন্যায়নীধত, 

মানবাধিকার ও মানধবক মে বাো সমুন্নত রাখার লণক্ষে আমরা স্বািীনতা অজবন কণরধি। তাই আধম েখন প্রেধখ, এই প্রেণশর 

েণতেকটি মানুষ মানবাধিকার, ন্যায়ধবচার এবাং ন্যায্যতার নীধতণত দৃঢ় ধবোসী তখন আধম অবাক হই না। েখন অণনণক 

আমাণেরণক মানবাধিকার প্রশখাণনার জন্য পরামশ ব ধেণয় থাণকন, তখন বরঞ্চ আমার করুো প্রবাি হয়, কারে তাণের মণে 

অণনণকরই রণয়ণি ক্রীতোস ব্যবসা, বে ববাে, প্রশাষে, অতোচার আর ধনপীড়ণনর সুেীঘ ব কাণলা ইধতহাস।  

 

ধবষণয়র গভীণর েণবশ করার আণগ, ইধতহাণসর পাতায় একটু ঘুণর আসা োক। স্বািীন প্রেশ ধহণসণব বাাংলাণেণশর 

োত্রার শুরু প্রথণকই আওয়ামী লীগ আইণনর শাসন েধতষ্ঠার জন্য ধিল দৃঢ় েধতজ্ঞাবদ্ধ। স্বািীনতার ১০ মাণসর মণে তারা 

ন্যায়ধবচার, গেতন্ত্র ও মানবাধিকার-এর মত প্রমৌধলক নীধতসমূহণক অন্তর্ভ বক্ত কণর বাাংলাণেণশর সাংধবিান েনয়ন কণর। 

পাশাপাধশ, জাধতর ধপতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুধজবুর রহমান-এর সুণোগ্য প্রনতৃণে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আমাণের মহান 

মুধক্তযুদ্ধ চলাকালীন সমণয় মানবতাধবণরািী অপরাি সাংঘেণনর সাণথ জধড়ত অপরািী ও সহণোগীণেরও ধবচার কাে বক্রম শুরু 

কণর। এসময় োয় ২৬,০০০ হাজার সণেহভাজন অপরািীর ধবরুণদ্ধ অধভণোগ গঠন কণর দ্রুত ধবচার কাে বক্রম শুরু করা হয়। 

হতো, অধিসাংণোগ, িষ বে, লুেতরাজ এবাং এই জাতীয় অন্যান্য ঘৃণ্য অপরাণির সাণথ জধড়ত োয় ৮০০ অপরািীণক প্রোষী সাব্যস্ত 

কণর ধবধভন্ন প্রময়াণে সাজা েোন কণর কারাগাণর পাঠাণনা হয়। আওয়ামী লীগ েখন প্রেণশ আইণনর শাসন েধতষ্ঠার কাজণক 

এধগণয় ধনণয় োধিল, বাঙাধল জাধতর ভাণগ্য প্রনণম আণস ৭৫ এর ১৫ আগণের কাণলা রাত। প্রসনাবাধহনীর কধতপয় ধবপথগামী 

সেস্য জাধতর ধপতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুধজবুর রহমানণক তাঁর পধরবাণরর অধিকাাংশ সেস্যসহ ধনম বমভাণব হতো কণর। অধিরতা, 

অধনিয়তা, অরাজকতা আর সন্ত্রাস গ্রাস কণর প্রনয় সমগ্র জাধতণক। গেতন্ত্র েধতষ্ঠা আর মানবাধিকার সমুন্নত রাখার েীঘ ব সাংগ্রাম 

প্রশণষ সদ্য স্বািীন বাঙাধল জাধতণক এরপর এণকর পর এক সামধরক অর্ভেত্থাণনর প্রবেনাোয়ক অধভজ্ঞতার সমু্মখীন হণত হয়। 

গেতন্ত্র, িম বধনরণপক্ষতা, ন্যায়ধবচার েধতষ্ঠা আর মানবাধিকার সমুন্নতকরণের প্রে স্বপ্ন ধনণয় এই প্রেশ স্বািীন হয়, বাঙাধল জাধতর 

প্রসই স্বপ্ন ক্রমশ ধবলীয়মান হণত থাণক। এই অধির আর অধনধিত সময়কাণল আমাণেরণক সামধরক, িদ্ম-সামধরক এবাং 

প্রেকণনাক্রোে সরকাণরর শাসনকাণলর দঃসহ অধভজ্ঞতা অজবন করণত হণয়ধিল। এসময় স্বািীন বাাংলাণেণশ ন্যাণয়র শাসন 

েধতষ্ঠায় আওয়ামী লীণগর সকল অজবন আর েণচষ্টাণক ভূলুণ্ঠন করা হয়। সামধরক সরকার যুদ্ধাপরািীণের ধবচার েধক্রয়া বাধতল 

কণর সকল বধেণেরণক প্রিণড় প্রেয়। সাংধবিানণক ইণিমত সাংণশািন কণর এর মূলনীধতণত পধরবতবন আনা হয়। এমনধক, জাধতর 

ধপতা এবাং তাঁর পধরবাণরর প্রবধশরভাগ সেস্যণের ধনম বমভাণব হতোর সাণথ জধড়তণের োয়মুধক্ত ধেণয় 'ইনণডমধনটি অোণেশ' 

নাণম একটি আইন েবতবন করা হয়। এইভাণব বহু বির িণর বাঙাধল জাধতণক আইণনর শাসন এবাং ন্যায়ধবচার প্রথণক বধঞ্চত 

কণর রাখা হয়। প্রসৌভাগ্যক্রণম েীঘ ব ২১ বির পর ১৯৯৬ সাণল, আমাণের মাননীয় েিানমন্ত্রী প্রশখ হাধসনা, তৎকালীন বাাংলাণেশ 

আওয়ামী লীণগর সভাণনত্রী সরকার গঠন কণরন। নবগঠিত সরকার 'ইনণডমধনটি অোণেশ' বাধতল কণর প্রেণশ আইণনর শাসন ও 

ন্যায়ধবচার েধতষ্ঠার পথ সুগম কণর। আওয়ামী লীগ সব সময় স্বি ও ধনরণপক্ষ ধনব বাচন এবাং সাাংধবিাধনক েধক্রয়ার মােণম 

সুষ্ঠুভাণব ক্ষমতা হস্তান্তণর ধবোসী। তাই ২০০১ সাণলর ধনব বাচণন আওয়ামী লীগ প্রহণর প্রগণল তারা ধবএনধপ-জামাত প্রনতৃোিীন 

প্রজাণের কাণি শাধন্তপূে বভাণব ক্ষমতা হস্তান্তর কণর। ধকন্তু ধবএনধপ-জামাণতর প্রনতৃোিীন প্রজাে ক্ষমতায় আসার পর বাাংলাণেণশ 

সূচনা হয় সন্ত্রাস, প্রমৌলবাে, হতো, নৃশাংসতা ও ধনপীড়ণনর নতুন এক অোয়। ধিটিশ সাাংবাধেক বাটি বল ধলন্টার Far 

Eastern Economic Review-এর ২০০২ সাণলর ৪ এধেল-এ েকাধশত সাংখ্যায় "Bangladesh: A 

Cocoon of Terrorism” ধশণরানাণম একটি ধনবন্ধ ধলণখধিণলন। একইভাণব, আণরকজন সাাংবাধেক অোণলক্স প্রেধর 

২১ প্রশ অণটাবর, ২০০২ সাণল োইমস এধশো় ম্যাগাধজণন "Reigning the Radicals of Time” নামক ধনবন্ধ 

ধলণখন। এর পণর ২০০৫ সাণলর ২৩ প্রশ জানুয়ারী ধনউ ইয়কব োইমণস েকাধশত হয় এধলজা ধগ্রণসাল্ড এর "The Next  

Islamic Revolution”। অধিকন্তু, সুিারামাচাঁেরাম ("Mixing Terror with Aid", এধশয়া োইমস, 



অণটাবর ২, ২০০৫) এবাং প্রসধলগ হোধরসন ("Bangladesh in a new hub of Terrorism",  ওয়াধশাংেন 

প্রপাে, ২ আগে, ২০০৬) প্রেণশ চরমপন্থার উত্থাণনর বে বনা প্রেন। এসব ধনবণন্ধ একটি ধবষয়ই বারবার ফুণে উণঠধিল- জাধতর 

ধপতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুধজবুর রহমান ও মাননীয় েিানমন্ত্রী প্রশখ হাধসনা অসাম্প্রোধয়কতা, ইসলাধমক মেপন্থা, মানবাধিকার আর 

িমীয় সম্প্রীধতর প্রে নীধতসমূহণক িারে ও লালন করণতন, তা হণত দূণর সণর ধগণয় ক্রমশই প্রমৌলবাণের ধেণক বাাংলাণেণশর 

ঝুঁণক পড়া। আমার স্মরণে আণি "M.B. Mecca" ধশণরানাণম একটি ধনবণন্ধর কথা। এই ধনবণন্ধ স্পষ্টভাণব বে বনা করা হয়, 

ধকভাণব বাাংলাণেণশ সন্ত্রাস ও জধঙ্গবাে িধড়ণয় পড়ধিল। ধনবণন্ধ উণেখ করা হণয়ধিল আেগাধনস্তান প্রেরত ১০০ জন আল-

কাণয়ো জঙ্গী চট্টগ্রাণম অবতরে কণর। ধবএনধপ-জামাত সরকাণরর নীরব সমথ বণন সারা প্রেণশ ১৭০টিরও প্রবধশ ধজহাধে েধশক্ষে 

প্রকন্দ্র িাপন করা হয়। ওয়াধশাংেনধভধিক একজন সাাংবাধেক আন বল্ড ধড প্রবারচণগ্রভ ২০০৩ সাণলর প্রম মাণস "Cry for 

Bangladesh" নাণম একটি ধনবন্ধ রচনা কণরন, প্রেখাণন ধতধন বাাংলাণেণশ গণড় ওঠা একটি "ওসামা েোন ক্লাব" এর কথা 

উণেখ কণরন োর সেস্যরা প্রলাগান ধেত " বাাংলা হণব আেগান, আমরা হব তাধলবান"। আমরা প্রসই দঃসহ শাসনামণল অণনক 

জধঙ্গ সন্ত্রাসীর উত্থান প্রেণখধি। এমনই একজন জধঙ্গ সন্ত্রাসী ধিণলন ধসধিকুর রহমান, ধেধন 'বাাংলা ভাই' নাণম পধরধচত ধিণলন। 

ধতধন বৃহির রাজশাহীর অণনক জায়গায় েকাণে ধপটিণয় মানুষণক হতো কণর গাি প্রথণক লাশ ঝধলণয় ধেণতন। পুণরা প্রেশব্যাপী 

জধঙ্গবাে িত্রাণকর মত মাথাচাড়া ধেণয় উঠণত থাণক। আোলতকণক্ষ প্রসশন চলাকাণল প্রবামা হামলা কণর দই ধবচারপধতণক 

হতো করা হয়। জধঙ্গরা এমনধক তৎকালীন ধিটিশ হাই কধমশনারণক লক্ষে কণর প্রবামা হামলা চালায়। ধতধন ধনণজ ভাগ্যক্রণম 

মৃতুের হাত প্রথণক রক্ষা প্রপণয়ধিণলন, ধকন্তু তাঁর একজন সহণোগী এই হামলায় ধনহত হয়। েগধতশীল বুধদ্ধজীবী এবাং 

ধশক্ষাধবেণের ধনয়ধমতই আক্রমণের ধশকার হণত হত। এক ধেণন বাাংলাণেণশর ৬৩টি প্রজলায় একণোণগ ৪৯৫টি প্রবামা ধবণফারে 

ঘোয় জধঙ্গরা। এমনধক ও ২০০৪ সাণলর ২১ প্রশ আগে উগ্রবাে ও ব্যাপক দনীধতর উত্থাণনর েধতবাণে আওয়ামী লীণগর 

আণয়াধজত সমাণবণশ বতবমান েিানমন্ত্রী, তৎকালীন ধবণরািীেলীয় প্রনত্রী প্রশখ হাধসনার বক্তব্য চলাকাণল তাঁণক লক্ষে কণর 

ভয়াবহ প্রগ্রণনড হামলা চালাণনা হয়। মাননীয় েিানমন্ত্রী মৃতুের মুখ প্রথণক ভাগ্যক্রণম ধেণর আসণলও এই প্রগ্রণনড হামলায় ২৪ জন 

আওয়ামী লীগ প্রনতা ধনহত হন এবাং েণলর আরও ৩৭৪ জন সেস্য গুরুতরভাণব আহত হন, োণের মণে অণনণকই িায়ীভাণব 

শারীধরক েধতবধন্ধতার ধশকার প্রহান।  

 

আধম ৯/১১ এর পাঁচ বির আণগ, ৯/১১ এর পাঁচ বির পণর- এই ১০ বিণরর সন্ত্রাস ও জধঙ্গবাণের ঘেনা ও এতেেণল 

মৃতুের সাংখ্যা ধনণয় তথ্যানুসন্ধান কধর। সারধে-১ হণত প্রেখা োয়, ১৯৯৬-২০০১ সাল (আওয়ামী লীগ আমণল)-এ সমণয় 

প্রকবলমাত্র ৭টি সন্ত্রাসী ঘেনা ঘেণলও, ২০০১-২০০৬ সাণলর ধবএনধপ-জামাত আমণল এই সন্ত্রাসী ঘেনার সাংখ্যা প্রবণড় ধগণয় 

োঁড়ায় ৫৫৩ এ। একইভাণব ১৯৯৬-২০০১-এ সন্ত্রাসী ঘেনার েণল মৃতুে সাংখ্যা ৫৮ থাকণলও তা ২০০১-২০০৬ সাণল বৃধদ্ধ প্রপণয় 

োঁড়ায় ৫৭০ এ। সন্ত্রাসী কাে বকলাণপর এই পধরমাে েবৃধদ্ধ, শুধু অত্র অঞ্চণল নয়, সমগ্র ধবণেই ধিল ধবরল।   

 

তাই এণত অবাক হওয়ার ধকছু প্রনই প্রে, ২০০১-২০০৬ সাণলর ধবএনধপ-জামাত শাসনকালীন সময়ণক 'সন্ত্রাস, 

অরাজকতা ও জঙ্গীবাণের স্বে বযুগ' বলা হণতা। অবাক ব্যাপার হণি, জঙ্গী সন্ত্রাসীণের ধনো করার পধরবণতব ঢাকাি মাধকবন 

কম বকতবারা প্রসই সময় জধঙ্গবাে এবাং জামায়াণত ইসলাম েলটির মণে প্রে প্রকানও সপর্ণকবর অধভণোগণক দ্রুত খাধরজ কণর প্রেয়। 

োই প্রহাক, এই িরণনর জধঙ্গবাণের ঘেনার বারাংবার পুনরাবৃধির েণল অবণশণষ মাধকবন কম বকতবারা তাণের র্ভল বুঝণত 

প্রপণরধিণলন এবাং জামায়াণত ইসলামী পাটি বর অঙ্গসাংগঠন ইসলামী িাত্রধশধবরণক একটি সন্ত্রাসী সাংগঠন ধহসাণব প্রঘাষো 

কণরধিণলন। 
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সন্ত্রাসী ঘেনা ও োেহাধন বৃধদ্ধ 

৯/১১ এর আণগ এবাং পণর 

 

অঞ্চল 

সন্ত্রাসী ঘেনা মৃতুে 

১-২৭-১৯৯৬ 

হণত 

৯- ১১-২০০১ 

৯-১২-২০০১ 

হণত 

৭-২৭-২০০৬ 

১-২৭-১৯৯৬ 

হণত 

৯- ১১-২০০১ 

৯-১২-২০০১ 

হণত 

৭-২৭-২০০৬ 

েধক্ষে এধশে়া ৪৬০ ৪১৩৮ ১৪১৬ ৪৯১৯ 

উির আণমধরকা ৬১ ৬৪ ২৯৮৮ ৮ 

মে োচে ১২৪১ ৮১৮৩ ৬৬০ ১৫৩০৮ 

বাাংলাণেশ ৭ ৫৫৩ ৫৮ ৫৭০* 



 

(তথ্যসূত্র: MIPT Terrorism Knowledge Base, ওকলাণহামা, মাধকবন যুক্তরাে) 

 

 

মানবাধিকার 

আমাণের জাধতর ধপতা প্রসানার বাাংলা েধতষ্ঠা করণত প্রচণয়ধিণলন। ধতধন স্বপ্ন প্রেণখধিণলন এমন একটি সমৃদ্ধ 

বাাংলাণেণশর প্রেখাণন খাণদ্যর অধিকার, বণস্ত্রর অধিকার, বাসিাণনর অধিকার, ধশক্ষার অধিকার এবাং স্বািেণসবার অধিকার আর 

প্রভাণের অধিকার ধনধিত করা হণব। আপামর জনসািারণের জন্য এই অধিকারসমূহণক ধনধিত করার লণক্ষে আওয়ামী লীগ 

সরকার তার কাে বক্রম পধরচালনা কণর আসণি। মাননীয় েিানমন্ত্রী প্রশখ হাধসনার ধবচক্ষে প্রনতৃণে বাাংলাণেশ এসব লক্ষে অজবণন 

সেল হণয়ণি। এখন বাাংলাণেণশ প্রকউ অনাহাণর মারা োয় না। একসময় প্রে মঙ্গায় উিরবণঙ্গর প্রকাটি প্রকাটি মানুষ ক্ষুিার কণষ্ট 

পীধড়ত প্রহাত, প্রস মঙ্গা শব্দটিণকই আমরা োদঘণর পাঠাণত সক্ষম হণয়ধি। প্রশখ হাধসনার সরকার সকণলর প্রভাোধিকার ধনধিত 

করার লণক্ষে একটি স্বািীন ধনব বাচন কধমশন েধতষ্ঠা কণরণিন। প্রভাোর জাধলয়াধত বন্ধ করণত ধতধন প্রভাোরণের জন্য 

বাণয়াণমধিক ধনবন্ধনসহ ধপকচার আইণডধন্টধেণকশন কাড ব এবাং স্বি ব্যালে বাণক্স প্রভাে েোন ব্যবিা চালু কণরণিন। হয়ণতা, 

আমাণের অল্প ধকছু প্রভাে প্রকণন্দ্র সীধমত পধরসণর সধহাংসতা এবাং অন্যান্য অনাকাধিত ঘেনা ঘণে থাকণত পাণর। তণব, এই 

িরণনর ঘেনার প্রক্ষণত্র ধনব বাচন কধমশন মণন করণল সাংধিষ্ট প্রকণন্দ্রর প্রভােগ্রহে েধক্রয়াণক সম্পূে বরূণপ বাধতল কণর নতুন কণর 

আবার প্রভাে গ্রহে করণত পাণর। েকৃতপণক্ষ, ধবণের প্রকাথাও শতভাগ ধনর্ভ বল প্রভােগ্রহে ব্যবিা প্রনই। তণব আমরা ধনর্ভ বল 

প্রভােগ্রহে ব্যবিা েধতষ্ঠা করণত চাই; আমরা আন্তধরকভাণব প্রচষ্টা করধি প্রসই লণক্ষে প্রপৌুঁিাণনার জন্য। েকৃতপণক্ষ, গেতন্ত্র 

েধক্রয়াোই “িায়াল এন্ড এরর” এর মােণম অগ্রসর হয়। ধবএনধপর আমণল তারা ১প্রকাটি ২৩ লাখ র্ভয়া প্রভাোর সৃধষ্ট কণরধিল। 

আজ্ঞাবহ ধনব বাচন কধমশনণক কাণজ লাধগণয় তারা ১৯৯৬ সাণল প্রভাোরধবহীন ধনব বাচন পধরচালনা কণরণি। আমাণের প্রসৌভাগ্য প্রে, 

মাননীয় েিানমন্ত্রী প্রশখ হাধসনার দৃঢ় পেণক্ষণপর কারণে প্রসই কাণলা ধেনগুণলা এখন অতীত। োইণহাক, এমনধক মাধকবন 

যুক্তরাণেও, প্রেখাণন তারা ২৫০ বিণররও অধিক সময় িণর আইণনর শাসন আর গেতণন্ত্রর চচ বা কণর আসণি, প্রসখাণন ৭৭% 

ধরপাবধলকান প্রভাোর মণন কণরন প্রে সব বণশষ রােপধত ধনব বাচন "ণভাোর জাধলয়াধত" এর মােণম "চুধর" হণয়ধিল (তথ্যসূত্র: 

মনমাউথ ইউধনভাধস বটি প্রপাল)  এবাং ৬৪% আণমধরকান ধবোস কণর প্রে মাধকবন গেতন্ত্র ব্যবিা "সাংকে এবাং ব্যথ বতার ঝুঁধকণত 

রণয়ণি" (তথ্যসূত্র: এনধপআর / আইধপএসওএস প্রপাল)। তারা এোও মণন কণর প্রে আণমধরকান গেতন্ত্র মূলত অণথ বর দ্বারা 

পধরচাধলত হয়। ধবধভন্ন েধতণবেণন উণঠ এণসণি, প্রেশটির আইনেণেতাণের ৯১%প্রক ধবধভন্ন ওয়াল ধিে প্রকাপর্াধন প্রকান না 

প্রকানভাণব অথ বায়ন কণরধিল। এই অবিার তুলনায়, আমরা অণনক ভাণলা করধি। তণব, আমরা আত্মতৃধিণত র্ভগণত চাই না। 

বরাং, আমরা আণরা ভাণলা ধকছু করণত চাই। আমরা আমাণের শাসন ব্যবিার েধতটি স্তণর জনসািারণের সধতেকাণরর 

েধতধনধিে ধনধিত করণত চাই, ো ধবণের অধিকাাংশ প্রেণশ ধবরল।  

মানবাধিকাণরর নীধতণত আমাণের দৃঢ় ধবোস অন্য অণনক প্রেণশর মত প্রকবলমাত্র মুণখর বুধল আওড়াণনাণতই সীমাবদ্ধ 

নয়। আমাণের নীধত ও গৃহীত পেণক্ষণপ তা েধতেধলত হয়। ধনধব বচার গেহতো, নৃশাংসতা ও ধনপীড়ণনর মুণখ েখন ১১ লাখ 

প্ররাধহঙ্গা ধনজভূম ধময়ানমার হণত োেভণয় পালাণত বাে হয়, তখন আমাণের েিানমন্ত্রী প্রশখ হাধসনা এধগণয় এণস 

প্ররাধহঙ্গাণেরণক আশ্রয় েোন কণর পুণরা ধবেণক বড় িরণনর মানধবক ধবপে বয় হণত রক্ষা কণরন। োইণহাক, আধম বন্ধুেতীম 

সকল প্রেণশর েধত কৃতজ্ঞ োরা এই মানধবক েণচষ্টায় বাাংলাণেশণক সমথ বন কণর আসণি। অসহায়, ধনপীধড়ত প্ররাধহঙ্গাণের জন্য 

অধবরাম সহায়তা েোন করার জন্য আধম ধবণশষভাণব মাধকবন যুক্তরাণের কথা উণেখ করণত চাই। এই অসহায় প্ররাধহঙ্গাণের 

সুের ভধবষ্যণতর জন্য তাণেরণক স্ব স্ব প্রেণশ িানান্তর করার জন্য আধম ধবণের সকল প্রেশণক উোি আহবান জানাই। আধম 

শুণনধি ধকছু মাধকবন আইনেণেতা প্ররাধহঙ্গা ধশশুণের জন্য অধিকতর ভাল ধশক্ষা ব্যবিা ধনধিত করার জন্য আহবান 

জাধনণয়ণিন। আধম আপনাণের অনুভূধতণক পুণরাপুধর সমথ বন কধর এবাং আধম েস্তাব করধি এই অসহায় ধশশুণেরণক আপনাণের 

প্রেণশ ধনণয় তাণের জন্য আরও ভাল ধশক্ষাব্যবিা ধনধিত করুন।  

প্রজারপূব বক অন্তি বান 

আধম উণেখ করণত চাই প্রে জাধতসাংণঘর প্রজারপূব বক অন্তি বান ধবষয়ক ওয়ধকবাং গ্রুপ তথাকধথত "ণজারপূব বক অন্তি বান" 

এর ৭৬ টি প্রকইস আমাণের ধনকে প্রেরে কণরণি। আমরা ধবষয়টিণক গুরুে সহকাণর আমণল ধনণয়ধি এবাং ওয়াধকবাং গ্রুণপর সাণথ 

গঠনমূলকভাণব কাজ কণর োধি। োইণহাক, প্রখাঁজখবর কণর আমরা প্রেখণত পাই প্রে, এই ৭৬ জণনর মণে দইজন ধবণেশী 



নাগধরক রণয়ণিন আর অন্যধেণক একটি প্রকইস ২৭ বিণরর প্রবধশ পুরাণনা েখন ধকনা আওয়ামী লীগ সরকারই ক্ষমতায় ধিল না। 

আমরা ইণতামণে খ ুঁণজ প্রবর কণরধি, এই তাধলকার ১০ জন ব্যধক্ত পুনঃআধবভূ বত হণয়ণিন। পুনঃআধবভবাণবর এই প্রে ১০ টি ঘেনা, 

প্রসগুণলা সুস্পষ্টভাণব ইধঙ্গত কণর ধবধভন্ন স্বাথ বাণেষী সাংিা কতৃবক এতেধবষণয় মনগড়া তথ্য েোন করা হণয়ণি। এো বরাং 

দভ বাগ্যজনক প্রে ওয়াধকবাং গ্রুপ সঠিকভাণব োচাই না কণরই আমাণের ধনকে এ িরণনর তথ্য প্রেরে কণরণি। জাধতসাংঘ 

সাংিাসমূণহর উধচত অন্য প্রকান উৎস হণত পাওয়া তণথ্যর উপর ধনভ বর না কণর, ধনজস্ব গণবষো ও জধরপ পধরচালনা করা, োণত 

জাধতসাংণঘর ধবোসণোগ্যতা েশ্নধবদ্ধ না হয়। আমাণের ধবণেশী বন্ধুণের উধচত আণরা সণচতনতা অবলম্বন করা োণত 

মানবাধিকার কমী, নাগধরক সমাণজর সেস্য বা এনধজও কমীর িদ্মাবরণে প্রকউ রাজননধতক লণক্ষে উণিেেণোধেতভাণব 

বাণনায়াে তথ্য েোন করণত না পাণর। 

উণেখ করা প্রেণত পাণর প্রে মাধকবন যুক্তরাণের অতোধুধনক েযুধক্ত এবাং সুেধশধক্ষত পুধলশ বাধহনী সণেও, েধত বির 

োয় হাজার খাণনক প্রলাক েথােথ ধবচাধরক েধক্রয়া িাড়াই ধডউটিরত পুধলণশর গুধলণত হতোকাণের ধশকার হয় 

(তথ্যসূত্রঃwww.statista.com) এবাং েধত বির োয় িয় লক্ষ প্রলাকণক ধনণখাঁজ ধহসাণব ধরণপাে ব করা হয় (তথ্যসূত্র: 

www.statista.com)।  

সারধে-২ 

যুক্তরাণে পুধলণশর গুধলণত ধনহত 

বির সাংখ্যা 

২০২১ ১০৫৫ 

২০২০ ১০২০ 

২০১৯ ৯৯৯ 

২০১৮ ৯৮৩ 

২০১৭ ৯৮১ 

(তথ্যসূত্র: Statista Research Department, www.statista.com) 

সারধে-৩  

যুক্তরাণে ধনণখাঁজ ব্যধক্তর সাংখ্যা 

(National Crime Information Center (NCIC) ডাোণবস অনুোেী়) 

বির সাংখ্যা 

২০২১ ৫,২১,৭০৫ 

২০২০ ৫,৪৩,০১৮ 

২০১৯ ৬,০৯,২৭৫ 

২০১৮ ৬,১২,৮৪৬ 

২০১৭ ৬,৫১,২২৬ 

(তথ্যসূত্র: www.statista.com; দ্রষ্টব্যঃ একজন ব্যধক্তণক ধনণখাঁজ বণল মণন করা হয় েখন ধতধন অদৃে হণয় োন এবাং 

এবাং তার অবিান অজানা থাণক। ধনণখাঁজ বণল ধবণবধচত একজন ব্যধক্ত প্রস্বিায়ও অন্তরাণল চণল প্রেণত পাণরন।) 

সম্প্রধত যুক্তরাজে মানবাধিকার ধবষণয় একটি েধতণবেন েকাশ কণর প্রেখাণন বাাংলাণেণশ 'িষ বে ও প্রডাণমধেক 

ভাণয়াণলন্স’ এর সাংখ্যাবৃধদ্ধ ধনণয় উণদ্বগ েকাশ করা হয়। ধবষয়টি আমার দৃধষ্ট আকষ বে কণর এবাং েলশ্রুধতণত আধম ধকছু 

তথ্যানুসন্ধান কণর ধনণনাক্ত পধরসাংখ্যান খ ুঁণজ পাইঃ  

সারধে-৪ 

২০২০ সাণল বাাংলাণেশ, যুক্তরাজে ও মাধকবন যুক্তরাণে িষ বণের ঘেনার সাংখ্যার তুলনামূলক ধচত্র  

http://www.statista.com/


                         

                            

(তথ্যসূত্র: Statista.com; sharenet-Bangladesh.org) 

২০২০ সাণল প্রকাধভড চলাকালীন সময়, বাাংলাণেণশ প্রমাে ১৫৩৮ টি িষ বণের অধভণোগ পাওয়া োয়, প্রেখাণন যুক্তরাজে 

ও যুক্তরাণের প্রক্ষণত্র তা ধিল েথাক্রণম ৫৫,৬৭৮ এবাং ১,৩৯,০০০। েসঙ্গত উণেখ করা প্রেণত পাণর, যুক্তরাণজের প্রমাে 

জনসাংখ্যা মাত্র ৬৭ ধমধলয়ন, ো বাাংলাণেণশর জনসাংখ্যার অণি বণকরও কম (১৬৫ ধমধলয়ন)। অপরধেণক মাধকবন যুক্তরাণের 

জনসাংখ্যা বাাংলাণেণশর ধদ্বগুে। প্রেখা োয়, প্রমাে জনসাংখ্যা এবাং িষ বণের সাংখ্যা ধবণবচনা ধনণলও যুক্তরাজে এবাং মাধকবন 

যুক্তরাণের তুলনায় বাাংলাণেণশ এ িরণনর ঘেনা অধত নগণ্য। 

তথাধপ বাাংলাণেশ সরকার িষ বে ও নারীর েধত সধহাংসতার ধবরুণদ্ধ অতেন্ত কণঠার পেণক্ষপ গ্রহে কণরণি। সরকার 

ইণতামণে নতুন আইন েেয়ন কণরণি োণত িষ বণের অপরাণি সণব বাচ্চ শাধস্ত ধহণসণব মৃতুেেণের ধবিান রণয়ণি। োইণহাক নারীর 

ধবরুণদ্ধ সধহাংসতা প্রমাকাণবলায় আমাণের আন্তধরক েণচষ্টায় আমরা আত্মতুধষ্টণত র্ভগণত চাই না। বরঞ্চ নারীর েধত ধনে বাতন ও 

সধহাংসতা েমন সবসময় আমাণের ধবচার ব্যবিা ও আইন েণয়াগকারী সাংিার জন্য অগ্রাধিকার ধহণসণব বজায় থাকণব।  

প্রেণশর গেতাধন্ত্রক পধরসর ও মত েকাণশর স্বািীনতা ধনণয় আমাণের ধকছু বন্ধুর 'উণদ্বগ'-এর ধবষণয় ধকছু কথা বলণত 

চাই। আধম দ্বোথ বহীন কণণ্ঠ বলণত চাই প্রে, েিানমন্ত্রী প্রশখ হাধসনার সরকার বাাংলাণেণশর সাংধবিান অনুোয়ী অবাি, সুষ্ঠু ও 

অাংশগ্রহেমূলক পদ্ধধতণত এবাং স্বািীন ধনব বাচন কধমশণনর পূে ব ধনে়ন্ত্রণে আগামী জাতীয় সাংসে ধনব বাচন অনুষ্ঠাণনর মােণম 

প্রেণশর গেতাধন্ত্রক েধক্রয়াণক এধগণয় ধনণয় প্রেণত বদ্ধপধরকর। বাাংলাণেশ আওয়ামী লীগ ও তার সরকার শুধুমাত্র জনগণের 

ইিার ওপর ধনভ বর কণর। প্রকানও বাধহেক হস্তণক্ষপ বা অভেন্তরীে ষডে়ন্ত্র আমাণেরণক এই লক্ষে হণত ধবচুেত করণত পারণব না। 

বাাংলাণেণশ সবসময়ই অতেন্ত অাংশগ্রহেমূলক ধনব বাচন হণয় আসণি। এই প্রেণশ এমন ধনব বাচন খব কমই হণয়ণি, প্রেখাণন ৭২% 

এর ধনণচ প্রভাে পণড়ণি। এই তুলনায়, ধবণের উন্নত প্রেশগুণলাণত প্রভাে ৩৫% প্রথণক ৬০% এর মণে সীমাবদ্ধ থাণক এবাং গড় 

প্রভাে থাণক োয় ৪৫% এর মত ো বাাংলাণেণশর ৭২% প্রভাণের প্রচণয় অণনক কম। 

পধরণশণষ, আমাণের অবেই মণন রাখণত হণব প্রে জাধত, িম ব, বে ব এবাং পূব বপধরচয় ধনধব বণশণষ েধতটি জীবনই 

সমানভাণব মূল্যবান। জাধতসাংণঘ বাাংলাণেশ শাধন্তর সাংস্কৃধতণক সমুন্নত কণর চণলণি। শাধন্তর সাংস্কৃধতর মূল উপাোন হণি সধহষ্ণু 

মানধসকতা গণড় প্রতালা-িম ব, জাধত, বে ব বা পূব বপধরচয় ধনধব বণশণষ অণন্যর েধত শ্রদ্ধার মানধসকতা লালন করা। আমরা েধে 

সকণলর মাণঝ এই মানধসকতা গণড় তুলণত পাধর, তাহণল পৃধথবী হণত ঘৃোর ধবষ হ্রাস পাণব এবাং সধহাংসতা কণম োণব, োর 

েণল সারা ধবণেই প্রেকসই শাধন্ত ধবরাজ করণব। মানবাধিকার সুরক্ষা এবাং সমুন্নতকরে একটি চলমান েধক্রয়া। পারস্পধরক 

সহণোধগতার মণনাভাবই প্রকবল পাণর ধবণের সকল মানুণষর মানবাধিকার ধনধিত করণত।    

# 

লেখক বাাংোদেশ সরকাদরর পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

পপআইপি পিচার 

 


