
ছিব: সংগহৃীত
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যু রােজ র
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বাংলােদেশ মানবািধকার পিরি িত ও গণতাি ক পিরেবেশর অবনিত িনেয় উে গ কাশ কেরেছ যু রাজ ।
২০১৮ সােলর িডেস ের অ ি ত একাদশ সংসদ িনবাচেন অিনয়েমর িব াসেযাগ  অিভেযাগ রেয়েছ বেল
উে খ কেরেছ দশিট।

একই সে  িবচারবিহভূত হত ার পিরমাণ ও বাক- াধীনতার ওপর হ ে েপর ঘটনা বেড়েছ বেলও তুেল
ধেরেছ তারা। যু রাজ  সরকােরর ‘িহউম ান রাইটস অ া ড ডেমাে িস িরেপাট ২০১৮’-এ বাংলােদশ
স েক এসব তথ  উেঠ  এেসেছ।  দশিটর িবেদশ ও কমনওেয়লথ কাযালয় থেক গত বহৃ িতবার

িতেবদনিট কািশত হয়।

িতেবদেন  একাদশ  সংসদ  িনবাচন  িনেয়  বলা  হেয়েছ,  বাংলােদেশ  একিট  অবাধ,  িনরেপ ,
অংশ হণমলূক ও শাি পূণ িনবাচন হাক- যু রাজ  এটা ত াশা কেরিছল। গণতাি ক ও উ য়নশীল
দশ িহেসেব বাংলােদেশর এিগেয় যাওয়ার ে  তা সহায়তা করেব।

বাংলােদেশর  সব  িবেরাধী  দেলর  এ  িনবাচেন  অংশ  নয়াটা  উৎসাহব ক  িছল।  িনবাচেনর  সময়
ফতারসহ নানারকম বাধা তির করা হেয়িছল। যার কারেণ িবেরাধী দল েলার িনবাচনী চাের িব  সিৃ

হয়। িনবাচেনর িদন সরকােরর িব ে  নানারকম অিনয়েমর আ য় নয়ার অিভেযাগ আেছ। যার ফেল
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অেনেকই ভাট িদেত পােরনিন।

িনবাচন  সংি  অিভেযাগ েলার  হণেযাগ  সমাধােনর  জ  বাংলােদেশর  িত  আ ান  জািনেয়েছ
যু রাজ । িতেবদেন আরও বলা হেয়েছ,  গত বছর বাংলােদেশ িবচারবিহভূত হত াকা  বেড় যায়।
কেমেছ  মত কােশর াধীনতা।  িডিজটাল িনরাপ া  আইন িনেয়ও িনেজেদর উে েগর কথা  জািনেয়েছ
যু রাজ । বাংলােদেশর মানবািধকার সংগঠন আইন ও সািলশ কে র বরাত িদেয় িতেবদেন বলা হয়,
২০১৮ সােল তথ যিু  আইেন ৫৪ জন সাংবািদেকর িব ে  মামলা হেয়েছ।

িতেবদেন  িময়ানমাের িনযািতত রািহ ােদর আ য় দয়ায়  বাংলােদেশর শংসা  করা  হেয়েছ।  বলা
হেয়েছ,  রািহ ােদর  আ য়  িশিবর েলার  অব া  উ ত  হেয়েছ।  যিদও  আ য়  িশিবের যৗন  হয়রািন,
মানবপাচার, অপরাধমলূক কাজসহ নারী-পু েষর মৗিলক সবা েলা এখনও ঝঁুিকর মেুখ রেয়েছ।

িতেবদেন জািতসংেঘর িবিভ  সং া ও এনিজওর মাধ েম যু রােজ র আরও ৭ কািট ি িটশ পাউ ড
িত িতর িবষয়িট উে খ করা হয়। দশিটর িত ত অ দােনর পিরমাণ ১২ কািট ৯০ লাখ পাউ ড

বেল উে খ করা হেয়েছ।
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