
সবার মানবাধিকার রক্ষা করতে হতব 

ফারহানা সাত্তার 

"ধনতেতক েীধবে প্রমাণ করতে ব্যার্ থ প্রধেবন্ধী ধবপ্লব " এই ধিতরানাতম গে ২০ আগস্ট ২০২১ োধরতে 'দৈধনক ভ াতরর 

কাগে' পধিকায় একটি সংবাৈ প্রকাধিে হয়।সংবাতৈ উতেে করা হয় কুধিয়ার ভৈৌলেপুর উপতেলার র্ানা বাোর এলাকার 

পঞ্চাি উর্ধ্থ প্রধেবন্ধী ধবপ্লব আোৈতক ২০১৮ সাতল ভ াটার োধলকা হালনাগাৈ করার সময় মৃে ধহতসতব উতেে করা হয়।যার 

ফতল ধেধন প্রধেবন্ধী  াোসহ  সরকাধর সকল সুধবিা ভর্তক বধঞ্চে হতয় আসতেন। ধেধন ধনে বাধির ধমউতটিন, ভ াটাধিকার 

প্রতয়াগ,এমনধক কতরানার টিকাও ধনতে পারতেন না। ধবষয়টি োেীয় মানবাধিকার কধমিতনর নেতর আতস। মানবাধিকার 

কধমিতনর পক্ষ ভর্তক চারটি পয থতবক্ষতণর আতলাতক সতরেধমতন েৈন্ত কতর প্রতয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূব থক ধবষয়টি কধমিনতক 

োনাতনার েন্য উপতেলা ধনব থাহী কম থকেথা ভৈৌলেপুর, কুধিয়াতক অনুতরাি করা হয়। মানবাধিকার কধমিতনর পয থতবক্ষণগুতলা 

হতলা প্রধেবন্ধী ধবপ্লব আোৈ ধনতেতক েীধবে প্রমাণ করার েন্য দ্বাতর দ্বাতর ঘুতরও ভকন প্রমাণ করতে পারতেন না সংধিি 

কর্তথপক্ষ সিরীতর প্রধেবন্ধী ধবপ্লবতক ভৈতেতেন ধক না? োর োেীয় পধরচয়পি এবং প্রধেবন্ধী সনতৈর েধবর সাতর্ ধমল আতে ধক 

না?  অর্বা প্রধেবন্ধীোর িরতণর সাতর্ ধমধলতয় ভৈতেতেন ধক না? ইউধনয়ন পধরষতৈর েন্ম - মৃত্যু ধনবন্ধন ভরধেস্ট্রাতর 

অধ তযাগকারী ধবপ্লবতক মৃত্যু ভৈোতনা হতয়তে ধক না?  মৃত্যু ভৈোতনা হতয় র্াকতল ধকতসর ধ ধত্ততে মৃত্যু ভৈোতনা হতয়তে? 

ভ াটার োধলকা হালনাগাৈকাতল প্রধেবন্ধী ধবপ্লবতক মৃত্যু ধহতসতব ভৈোতনার ধ ধত্ত ধক?এ পয থতবক্ষতণর  আতলাতক উপতেলা 

ধনব থাহী কম থকেথা সতরেধমতন ধবষয়টি েৈন্ত কতর মানবাধিকার কধমিতনর ধনকট প্রধেতবৈন েমা ভৈন। প্রধেতবৈতন উতেে করা 

হয় প্রধেবন্ধী ধবপ্লব আোৈতক ভ াটার োধলকা হালনাগাতৈর সময় ভুলক্রতম মৃত্যু ভৈোতনা হতয়ধেল যা পরবেীতে সংতিািন করা 

হতয়তে। ভ াটার োধলকা হালনাগাতৈর সময় েথ্য সংগ্রহকারী ও সুপার াইোর  মৃে োতৈমুল ইসলাতমর কেথন ফরম পূরণ 

কতর। কেথন ফরতম োতৈমুল ইসলাতমর নাম র্াকতলও এনআইধি নম্বতরর স্হতল ভুলক্রতম োর ভেতল ধবপ্লব আোতৈর এনআইধি 

নম্বর ভলো হয়। ভসেন্য মৃত্যু োতৈমুল ইসলাতমর পধরবতেথ োর ভেতল ধবপ্লব আোৈ মৃত্যু ধহতসতব কেথন হয়। ভুক্তত াগী ধবপ্লব 

আোতৈর োেীয় পধরচয়পি ও প্রধেবন্ধী সনতৈর েধবর ধমল রতয়তে এবং প্রধেবন্ধীোর িরণ সঠিক আতে। এোিাও, ২০২০ 

সাতলর ভসতেম্বর মাস পয থন্ত পধরতিাি বইতয়র মাধ্যতম ব্যাংক ভর্তক ধবপ্লব আোৈ প্রধেবন্ধী াো গ্রহণ কতরতেন। অতটাবর, 

২০২০ ভর্তক ভমাবাইল ব্যাংধকং এর মাধ্যতম  াো প্রৈান কায থক্রম শুরু হতল এমআইএস সফটওয়ুাতর ভুক্তত াগীর েথ্য এধি 

ভৈওয়ার সময় ধনব থাচন কধমিতনর এনআইধি সা থার ভর্তক স্বয়ধক্রয় াতব োতক মৃে ভৈোতনা হওয়ায়  াো প্রৈান সম্ভব 

হয়ধন।পরবধেথতে ধবপ্লব আোতৈর আতবৈতনর ভপ্রধক্ষতে সংধিি ৈাধয়ত্বপ্রাপ্ত ধনব থাচন কম থকেথা এনআইধি সংতিািন কতর ভৈন 

এবং সমােতসবা অধফসার এমআইএস এর সফটওয়ুাতর েথ্য এধি ধৈতয় ধনয়ধমে  াো প্রৈাতনর ব্যবস্হা কতর ধৈতয়তেন। 

ধ কটিম ধবপ্লব আোৈ মানবাধিকার কধমিতনর হস্ততক্ষতপ    াোর কাি থটি এবং  াো ভপতয় খুধি হতয়তেন। এরকম 

অসংখ্য ঘটনায় মানবাধিকার কধমিন অন্যায় াতব ক্ষধেগ্রস্ত সািারণ নাগধরকতৈর পাতি এতস োতৈর অধিকার ধফধরতয় ভৈওয়ার 

েন্য রাষ্ট্রতক বাধ্য কতরতে। রাষ্ট্র সব সময় মানধবক হতব এটা আমাতৈর সংধবিাতনর মূল সুর। বেথমান সরকারও সব থতক্ষতি 

নাগধরকতৈর সাতর্  মানধবক আচারতণর মাধ্যতম কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রধেিায় ধনরলস াতব কাে কতর যাতে। েতব এটাও ঠিক ধকছু 

ধকছু ভক্ষতি ব্যধক্তর ধবচ্যুধত্তর কারতণ অতনক সময় নাগধরকতৈর মানবাধিকার লঙ্ঘতনর মতো ঘটনা ঘটতে। ভৈতির মানবাধিকার 

কধমিন এ ব্যাপাতর সোগ। যেধন ভকান মানবাধিকার লঙ্ঘতনর ঘটনা োঁতৈর নেতর আতস সতে সতে কধমিন স্ব- উতযাতগ দ্রুে 

পৈতক্ষপ গ্রহণ কতর র্াতক। আমাতৈর মানবাধিকার কধমিন সম্পূণ থ স্বািীন াতব কাে কতর যাতে। 

োধেসংঘ ভঘাধষে সব থেনীন মানবাধিকাতরর মূল সুর হতলা প্রধেটি মানুতষর স্ানেনক াতব ভচতচ র্াকা োঁর  

েন্মগে অধিকার। মানুষ ধহতসতব এ অধিকার প্রতেুকটি মানুতষর প্রাপ্য যা ভকউ ভকতি ধনতে পারতব না। এ অধিকার িাশ্বে যা 

ভকান ভৈতির সীমাতরো দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সাব থেনীন মানবাধিকার ভঘাষণাপতির ৩০ অনুতেৈ অনুযায়ী িম থ,বণ থ,নারী-পুরুষ, 

যুবক,বৃদ্ধ, ধিশু, ক্ষুদ্র োধেসত্তা ও নৃতগাষ্ঠী, র্তেীয় ধলে, প্রধেবন্ধী যাই হউক না ভকন,ধেধন গ্রাতম বা িহতর বা ধবতশ্বর ভয প্রাতন্তই 

বসবাস কতরন না ভকন সকতলর সমান অধিকাতরর ধনশ্চয়ো রতয়তে। আমাতৈর সংধবিাতনর প্রস্তাবনায় সকল নাগধরতকর েন্য 

আইতনর িাসন, ভমৌধলক মানবাধিকার এবং রােদনধেক, অর্ থদনধেক ও সামাধেক সাম্য স্বািীনো ও সুধবচার ধনধশ্চেকরতণর 

অেীকার করা হতয়তে। 

বাংলাতৈি একটি ঘনবসধেপূণ থ ভৈি। এোতন বহু িতম থর, বহু  াষা,  সংস্কৃধে এবং নৃ-ভগাষ্ঠীর মানুতষরা  সহাবস্থাতন 

রতয়তে। এোতন মানুতষর েীবনমান এেতনা কাধিেমািায় উন্নয়ন করা সম্ভব হয়ধন। উন্নে ভৈতির নাগধরক  সুতযাগ সুধবিা 

আমাতৈর ভৈতির নাগধরকতৈর কাতে মািই ভপৌৌঁোতনা শুরু হতয়তে। এসব সুধবিা সকল নাগধরকতৈর কাতে ভপাঁোতে সময় লাগতব। 

এমন একটি অবস্থায় ভৈতির স্ানীে নাগধরকতৈর মানবাধিকার সুরক্ষা করা অেুান্ত দুরূহ কাে। েদুপধর মানবাধিকার 

কধমিতনর সীধমে েনবল, আইধন সীমাবদ্ধোসহ নানারকম সীমাবদ্ধোর মতধ্যও কধমিন ধনরলস াতব কাে কতর যাতে। 

মানবাধিকার কধমিন ভৈতির যুবসমােতক মানবাধিকার কমী ধহতসতব গতি ভোলার লক্ষু ধনতয় কাে করতে। ইধেমতধ্য 



ধবপুলসংখ্যক মানবাধিকার কমী ৈেধর হতয়তে এবং হতে। এটি একটি চলমান কায থক্রম। আর এর মাধ্যতমই  ধব্যততে 

মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং  লঙ্ঘন প্রধেতরাতি ভোরৈার ভূধমকা রাো সম্ভব হতব। মানবাধিকার কধমিন ভৈতির েনসািারণতক 

সতচেন করতে নানারকম প্রচার কায থক্রম পধরচালনা করতে। মানবাধিকার কধমিন ২০২১ সাল পয থন্ত পূব থবেী সমতয়র 

অধ তযাগসহ ভমাট ১ হাোর ২৭১ টি অধ তযাতগর মতধ্য ৯৭২ টি অধ তযাগ ধনষ্পধত্ত করতে। 

মানবাধিকার কধমিন ৈধরদ্র, দুব থল, প্রাধন্তক, নারী ও ধিশু, প্রধেবন্ধী,ঝৌঁধকগ্রস্ত েনগতণর অধিকার প্রধেষ্ঠায় সবসময়ই 

সতচি। িমীয় সংখ্যালঘু,র্তেীয় ধলতের েনতগাষ্ঠী, পাব থেু চট্টগ্রাম ও সমেতলর নৃ-োধত্বক েনতগাষ্ঠীর অধিকার ধনধশ্চে করা 

ৈবষম্য দূরীকরতণ কাে কতর যাতে। ভমাটকর্া ভৈতির ভকান মানুতষর মানবাধিকার লঙ্ঘতনর ভকান ঘটনা ঘটতল ো মানবাধিকার 

কধমিতনর নেতর আনতে হতব। এটা সতচেন নাগধরক ধহতসতব সকতলরই ৈাধয়ত্ব। এসব মানবাধিকার লঙ্ঘতনর অধ তযাগ ভপতল 

কধমিন দ্রুেই প্রতয়ােনীয় পৈতক্ষপ গ্রহণ কতর এবং ধ কটিম প্রধেকার ভপতয় র্াতক। মানবাধিকার কধমিন োতৈর ধনেস্ব 

কমীতৈর মাধ্যতমও  মানবাধিকার লঙ্ঘতনর ধবষয়গুতলা ধনয়ধমে মধনটধরং কতর র্াতক। গণমাধ্যতম প্রকাধিে মানবাধিকার 

লঙ্ঘতনর ঘটনাও কধমিন আমতল ধনতয় র্াতক। ভৈতি প্রেুান্ত অঞ্চতল মানবাধিকার লঙ্ঘতনর ঘটনাগুতলা ঐসব এলাকার সতচেন 

নাগধরকরা মানবাধিকার কধমিতনর নেতর আনতে পাতরন। এতে অপরািীতৈর ধবচাতরর মুতোমুধে করা সম্ভব হতব এবং 

ধ কটিমতক আইধন সহায়ো ভৈওয়ার মাধ্যতম অপরাি কমাতনা সম্ভব হতব। 

আমাতৈর োধের ধপো বেবন্ধু ভিে মুধেবুর রহমান সারা েীবন মানবাধিকার প্রধেষ্ঠায় ধনতবধৈে ধেতলন। োঁর ভনর্তত্ব 

'গণপ্রোেন্ত্রী বাংলাতৈি' নামক রাষ্ট্রটি প্রধেধষ্ঠে হতয়তে মানবাধিকার সংগ্রাতমর ফসল ধহতসতব। ধ িন  ২০৪১ এ উন্নে 

বাংলাতৈি ধবধনম থাতন মানবাধিকার কধমিন   বাংলাতৈতির মানবাধিকার সংস্কৃধের ধবকাি ও উন্নয়ন এবং মানবাধিকার সুরক্ষা 

ও উন্নয়তনর মাধ্যতম আইতনর িাসন, সামাধেক ন্যায়ধবচার,সাম্য ও মানধবক ময থাৈা ধনধশ্চে করতে ধনরলস াতব কাে কতর 

যাতে। 

# 

ধপআইধি ধফচার 

 


