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July 3, 2014 

 

বাংলােদশী মানবািধকার অ াটিন আিদলুর রহমান খান 

31তম বািষক রবাট এফ. কেনিড িহউম ান রাইটস অ াওয়ােডর (মানবািধকার 

পরু ােরর) জন  িনবািচত হেয়েছন 
  

এই পরু ার  িমেসস রবাট এফ. কেনিড নেভ র মােস ক ািপটল িহল-এ দেবন  

(3 জনু, 2014 । ওয়ািশংটন িড. িস.) - আিদলরু রহমান খান সােহব, বাংলােদেশর মানবািধকার আইনজীবীেদর 

অন তম ধান, 2014-র রবাট এফ. কেনিড িহউম ান রাইটস অ াওয়ােডর জন  একজন স ানীয় ব ি  িহসােব 

িনবািচত হেয়েছন, এই পুর ার  এখন 31 বছের পা িদেয়েছ। এই পুর ার  বাংলােদেশর সবেথেক তর 

মানবািধকার ল েনর ঘটনা িলর উে াচন করবার মত সাহসী কাজ িলেক ীকৃিত িদেয়েছ এবং মানবািধকােরর 

অ গিত সাধেন সহায়তা এবং র ার জন  তাঁর েচ া েলােক সমথন করেত এক  পাটনারিশেপর (অংশীদারীর) 

সূচনা করেছ। 
 
করী কেনিড বেলেছন "এমন িক িনেজর জীবেনর ঝঁুিক িনেয়ও, বলপূবক অ ধান এবং িবচার বিহভূত 

হত াকাে র থেক  কের সাফেল র সে  অত াচােরর িব ে  বাংলােদেশর থম আইেনর চারািভযান চালােনা 

পয , আিদল মানবািধকারেক সুরি ত রাখেত সাহিসকতার সে  সং াম কেরেছন"। "িনেজর দেশ এবং িবেদেশ 

তাঁর এই শাি  এবং মযাদা র া করার কােজর ারা আমরা অনু ািণত ও নতম ক হেয়িছ, এবং আমরা তাঁেক 

2014-র রবাট এফ. কেনিড িহউম ান রাইটস অ াওয়ােডর ারা স ািনত করেত গিবত বাধ করিছ।"  

 
রহমান খান সােহব হেলন মানবািধকােরর একজন অ া  র ক এবং অ াটিন িযিন ব  দশক ধের একজন সি য় 

অংশ হণকারী কম  িছেলন এবং বাংলােদেশ মানবািধকার র কেদর এক  দশব াপী নটওয়াক িত া 

কেরিছেলন। বাংলােদেশর এক  মানবািধকার সংগঠন, অিধকার-এর একজন সে টাির িহসােব, রহমান খান 

সােহব দেশর  িব  পযেব ক সং া িলর মেধ  অন তম ধান সং া র নতৃ  দন, িযিন মত কােশর 

াধীনতার ওপের িনেষধা া, িনরাপ া বািহনীর ারা অপব বহার, বলপূবক অ ধান, িবচার বিহভূত হত াকা , 

অত াচার, সীমাে  হত া, মিহলােদর ওপের িনযাতন এবং িনবাচেনর মত িবিভ  িবষয় েলার িচ াকষক পিরসেরর 

ওপের পযেব ণ কেরন। রহমান খান সােহব বাংলােদেশর ঢাকা িব িবদ ালয় এবং বলিজয়ােমর াইেয় 

উিনভািসেটট থেক আইেন িড ী লাভ কেরেছন। 
 
রহমান খান সােহব 70 জন মেনানীত ব ি র এক  প থেক, এক মােসরও বিশ দীঘ সময়কালীন ি য়ােত 

িন  িলিখত িবচারকেদর এক  মযাদাপূণ প ােনেলর ারা িনবািচত হেয়েছন: ডীন িডও সম ান, েফসর অফ ল 

এবং ডীন অফ আেমিরকান ইউিনভািস , ওয়ািশংটন কেলজ অফ ল; িমস. মািরয়া ওেটেরা, া ন আ ার 
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সে টির অফ ট ফর িসিভিলয়ান িসিকউির , ডেমাে িস অ া  িহউম ান রাইটস; ডাঃ.উইিলয়াম লৎস, 

িসেড ট অ া  িসইও অফ ইউিনেটিরয়ান ইউিনভাসািল  সািভস কিম । 
 
"আিম রবাট এফ. কেনিড স ার ফর জাি স অ া  িহউম ান রাইটস- ক এই মযাদাপূণ পুর ার িদেয় আমােক 

স ািনত করবার জন  ধন বাদ জানাি । বতমােন য সব মানবািধকার র াকারীেদর িবপেদর ঝঁুিক আেছ, 

তােদর অ া  কােজর এক  ীকৃিত হল এই পুর ার । বাংলােদেশর লােকরা সাম তা, মানিবক মযাদা এবং 

সামািজক ন ােয়র ওপের িভি  কের এক  গণতাি ক দশ িত া করবার জন  এই াধীনতা সং ােম 1971 সােল 

যাগদান কেরিছেলন। যেহতু এখন তারা িবচার বিহভূত হত াকা , বলপূবক অ ধান এবং পুিলিশ হফাজেত 

থাকাকালীন অত াচার এবং দবু বহার ভাগ কের, তাই তােদর  অপূণ রেয় গেছ। এখন মানবািধকার র কেদর 

শাি  দওয়া হে  এবং গণমাধ ম বা িমিডয়ার াধীনতা এবং সংেযাগ সং ু িচত করা হে । এই পুর ার  আমার 

দেশর এই সম  ল ন িলেক তুেল ধরেত সাহায  করেব; এবং মানবািধকার র কেদর এবং অিধকার-এর সে  

স িকত িনযািততেদর পিরবার েলােক মানবািধকার, সামািজক ন ায় এবং গণতে র জন  সং াম চািলেয় যেত 

উ সািহত করেব এবং শি  যাগােব।" 

 
সা িতক বছর েলােত, বাংলােদশ সরকার রহমান খান সােহব এবং তাঁর সংগঠন সহ, নাগিরক সমাজ দেলর 

কাযকলাপ েলােক মবধমানভােব দমন কের রেখেছ। িবেশষত 2012 সাল থেক, বাংলােদেশর মানবািধকােরর 

পিরি িতর অবনিত ঘেটেছ, কারণ সরকােরর কােছ অিবসংবািদত মতা একি ত হেয়েছ এবং নাগিরক সমােজর 

সমােলাচনা িলেক কেঠার দমন নীিত ারা মাকািবলা করা হেয়েছ। এই পিরে ি েত, য সব মানবািধকােরর 

র করা, ইিসল ায়াররা (যারা িনেজর কম েলর খারাপ বা অৈবধ কােজর কথা ফাঁস কের দয় বা চার কের) 

এবং য সব সাংবািদেকরা জনগেণর কােছ মানবািধকার ল েনর িবষয় েলা কাশ করেছন তােদর ওপের 

িবেশষভােব ল  রাখা হে । সরকার অিধকার-এর মানবািধকােরর ােজ েলার জন  আিথক অনদুান দওয়া 

ব  কের িদেয়েছ এবং খয়াল-খুিশ মেতা সংগঠেনর িব ে  তদ  করাে । এছাড়াও স িত রহমান খান সােহব ও 

তার সহকম েদর মানবািধকােরর কাজকেমর কারেণ "তথ  জািলয়ািত" এবং "রাে র ভাবমূিত ন  করা" এই িমথ া 

অিভেযােগর স েক িবচার চলেছ। 
 
যেহতু বাংলােদশী নাগিরক সমােজর াধীনভােব িতবােদর জায়গা খুব তভােব কেম আসেছ, রহমান সােহেবর 

মানবািধকােরর কাজকম পূণ হেয় উঠেছ, যা সরকােরর কােজর জন  জবাবিদিহ চাইেছ এবং সরকােরর 

িনরাপ া শাখা েলা ারা তােদর মতার অপব বহােরর িবষেয় কাশ করেছ। 
 
িমেসস রবাট এফ কেনিড নেভ র মােস ওয়ািশংটন িড. িস.- ত এক  অনু ােন রহমান সােহব- ক 2014-র রবাট 

এফ. কেনিড িহউম ান রাইটস অ াওয়াড দেবন। উিন ২৭  দশ থেক ৩১ তম বািষক পুর ার াপক িহসােব, 

45 জন আরএফেক িহউম ান রাইটস অ াওয়াড াপক িহসােব আরএফেক স ােরর সােথ এক  ব -বািষকী 

পাটনারিশেপর (অংশীদািরর) সূচনা করেছন। 
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রবাট এফ. কেনিড িহউম ান রাইটস অ াওয়াড স ে  

আরএফেক িহউম ান রাইটস অ াওয়াড-  1984 সােল িতি ত হেয়িছল সই সব ব ি েদর জন , যাঁরা 

মানবািধকােরর অংিহসভােব অজেনর চ ায় িনেজর জীবেনর মারা ক ঝঁুিক িনেয় অত াচােরর িব ে  উেঠ 

দাঁড়ান, তােদর ীকৃিত দবার জন । িহউম ান রাইটস অ াওয়াড িবজয়ীেদর িনেজর দেশ ব  বছর ধের 

উ সগ কৃত কােজর মাধ েম তাৎপযপূণ অবদান থােক। িবজয়ীেদর মেনানয়ন এক  সামি ক বাৎসিরক মেনানয়ন 

এবং সম  িবে র থেক জমা দওয়া মেনানয়েনর মধ  থেক িনবাচন ি য়ার মাধ েম িনবাচন করা হয়। 
 
আরএফেক স ার কবলমা  তােদর উে েশ র জন  আিথক সহায়তাই কের না, এছাড়াও পুর ার াপকেদর সােথ 

এক  কৗশলগত পাটনারিশপও (অংশীদাির ) তির কের। সা িতক আরএফেক িহউম ান রাইটস অ াওয়ােডর 

িবজয়ীরা হেলন রািজয়া উমরান (িমশর, 2013), িল াদা পাজ (মািকন যু রা , 2012), া  মিুগশা (উগা া, 

2011), এবং আেবল বােররা হানাে জ ( মি েকা, 2010)। 
 
রবাট এফ. কেনিড স ার ফর জাি স অ া  িহউম ান রাইটস স ে  

রবাট এফ. কেনিড স ার ফর জাি স অ া  িহউম ান রাইটস (আরএফেক স ার) 1968- ত িতি ত হেয়িছল 

রবাট কেনিডর আেরা বিশ যথাযথ এবং শাি পূণ িবে র দিৃ ভ ীেক উপলি  করবার জন । আরএফেক স ার 

সাংবািদক, লখক এবং মানবািধকার কম েদর স ািনত কেরেছ যারা ায়ই িনেজর জীবেনর মারা ক ঝঁুিক িনেয় 

এবং আ ত াগ কের, মানবািধকার এবং সামািজক ন ােয়র জন  আ জািতক আে ালেনর সামেনর সািরেত 

আেছন। এই সব সাহসী এবং উ াবনী মানবািধকার র কেদর সােথ অংশীদাির  কের, আরেকএফ পাটনারস ফর 

িহউম ান রাইটস হল আরেকএফ স ােরর মামলা, পরামশদান এবং মতা-গঠণকারী সংগঠন। অিধকার-

আধািরত দিৃ ভ ী এবং আরেকএফ পুর ার িবজয়ীেদর ও অন ান  মানবািধকার কম েদর সােথ লি ত ব -

বািষকী পাটনারিশপ (অংশীদাির ) িমিলত কের আরেকএফ পাটনারস ফর িহউম ান রাইটস তার আইনী দ তা, 

িবিভ  স দ এবং িব ময় সামািজক ন ােয়র লে র অ গিত সাধেন তী হেয়েছ। 
 

 রবাট এফ. কেনিড স ার ফর জাি স অ া  িহউম ান রাইট  হল এক  501 (c) (3) সবামলূক দাতব  সং া। 

  
যাগােযাগ: 

Lydia Allen 
1300 19th St., NW, Suite 750, Washington, DC 20036 
Tel: 202-463-7575 x257 
Email: allen@rfkcenter.org 
 
http://rfkcenter.org/bangladeshi-human-rights-attorney-adilur-rahman-khan-selected-for-31st-annual-
robert-f-kennedy-human-rights-award 
 


