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১০ িডেস র ২০১৩ 

 

অিধকার এর প  থেক আ জািতক মানবািধকার িদবস উদযাপন 

 

আজ ১০ িডেস র ২০১৩ আ জািতক মানবািধকার িদবস উপলে  বাংলােদেশর মানবািধকার 

পিরি িত িনেয় অিধকার কাযালেয় এক আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। অিধকার এর সে টাির 

আিদলুর রহমান খান এর সভাপিতে  অনুি ত আেলাচনা সভায় ব ব  রােখন জাতীয় মুি  

কাউি ল এর সে টাির ডাঃ ফয়জলু হািকম লালা, াক িব িবদ ালেয়র অধ াপক ডঃ িপয়াস 

কিরম, িনউ এজ এর যু  বাতা স াদক শহীদু ামান, িনউজ ম বাংলােদশ এর স াদক 

তানভীর চৗধুরী, অিধকার এর পিরচালক এএসএম নািসর উি ন এলান; অিধকার এর 

রজাউল কিরম হাশমী; তাসিকন ফাহিমনা এবং নাগিরক উেদ ােগর এডেভােকট আেলয়া বগম 

সহ মানবািধকার কম বৃ । আেলাচনার েত বাংলােদেশর মানবািধকার পিরি িত িনেয় 

অিধকার এর প  থেক িলিখত ব ব  উপ াপন কেরন সংগঠেনর কা-অিডেনটর সা াদ 

হাসাইন। মানবািধকার িদবেস এবােরর িতপাদ  িবষয় িছল, “ইন ু শন এ  দ  রাইট টু 

পা িসেপট ইন পাবিলক লাইফ”। 
 

অিধকার এর সে টাির আিদলুর রহমান খান বাংলােদেশর চলমান মানবািধকার পিরি িত 

সে  বেলন, প দশ সংেশাধনীর মাধ েম ত বধায়ক সরকার ব ব া বািতল কের রাজৈনিতক 

পিরি িতেক সিহংস কের তালা হেয়েছ। িবেরাধীমেতর িবিভ  িমিডয়া ব  কের দয়াসহ 

আমার দশ এর ভার া  স াদকেক আটক কের রাখা হেয়েছ। একতরফা িনবাচনেক ক  

কের বাংলােদেশর রাজৈনিতক সমস ােক আেরা তী তর কের তালা হেয়েছ। আ জািতক 

মানবািধকার িদবস উপলে  মানবািধকার ল েনর ওপর এই আেলাচনা সভােক িতিন 

িতবাদী সভা িহেসেব অিভিহত কেরন।  

 

ডাঃ ফয়জলু হািকম লালা বেলন, বাংলােদেশর মানবািধকার পিরি িত পযেব ণ কের বলেত হয় 

য, রা   িতিনয়ত মানবািধকার ল ন করেছ। এই পিরি িত আজেক এমন এক পযােয় 

পৗঁেছেছ য, মানবািধকার র ার কােজ যাঁরা িনেয়িজত রেয়েছন তাঁরা িতিনয়ত হয়রািনর 

িশকার হে ন। উদাহরণ প িতিন বেলন, অিধকার এর নতৃবৃে র ওপের হামলা এবং 
তাঁেদরেক িবিভ ভােব হয়রািন করেছ রা । িতিন বেলন, আেগ িবনা িবচাের কাউেক আটক 

করা হেল সটােক মানবািধকার ল ন িহেসেব আখ ািয়ত করা হেতা, আর এখন মানুষেক ম 

কের দয়া হে । এর ফেল মানবািধকার আেরা চরমভােব লি ত হে । আিশর দশেকর মূল 
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দািব িছল কাউেক িবনা িবচাের আটক করা যােব না, িক  বতমােন িতিনয়ত েমর ঘটনা 
ঘটেলও মানুষ ভেয় কথা বলেত পারেছ না। 

 

াক িব িবদ ালেয়র িশ ক ড. িপয়াস কিরম বেলন, আজেকর এই সংঘাতময় পিরি িতর 

তির হেয়েছ ১০ম জাতীয় সংসদ িনবাচনেক িঘের একতরফাভােব িনবাচেনর তফিসল ঘাষণার 

মেধ  িদেয়। যার মূল উৎস হল প দশ সংেশাধনী। এই সংকটাপ  পিরি িতর সমাধান িনভর 

করেছ দু  ধান রাজৈনিতক দেলর মেধ  সমেঝাতার ওপর। িতিন বেলন, রা  বতমােন 

চরমভােব ফ ািসবাদী হেয় উেঠেছ। রাে র অথনীিত, যাগােযাগ ব ব া, িশ া ব ব া ভেঙ 

পড়েছ, তবুও শাসকে ণী মতা আঁকেড় ধের রেখেছ।  

 

আ জািতক মানবািধকার িদবস উপলে  ১৫  জলায় অিধকার এর সে  সংি  মানবািধকার 

র াকম রা র ািল, মানবব ন করা সহ জলা শাসক এবং পুিলশ সুপােরর কােছ ারকিলিপ 

জমা দয়। 


