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আ জািতক মানবািধকার িদবস আজ: ৯ বছের সােড় চার হাজার অিভেযাগ িন ি  

ওয়ািকল আহেমদ িহরন 

জাতীয় মানবািধকার কিমশেন গত ৯ বছের ৪ হাজার ৫৭৮  অিভেযাগ িন ি  হেয়েছ। এই সমেয় কিমশেন জমা পেড়েছ ৪ হাজার 
৯৯৬  অিভেযাগ। কিমশেনর সংি রা জািনেয়েছন, অতীেতর লনায় বতমােন অিভেযাগ জমা ও িন ি র পিরমাণ েমই 
বাড়েছ। এসব অিভেযােগর মে  রেয়েছ আইন লা র াকারী বািহনীর হােত হত া, ম, িনযাতন, অপহরণ, পািরবািরক সিহংসতা, 
স ি  দখলসহ িবিভ  ধরেনর অপরাধ।  
 
জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর া  ত  অ যায়ী, চলিত বছেরর নেভ র পয  ৭৯৫  অিভেযাগ কিমশেন জমা  পেড়, এর মে  
িন ি  হেয়েছ ৪১২ । ২০১৮ সােল ৭২৮  অিভেযােগর মে  ৬৪৪  িন ি  হয়। ২০১৭ সােল ৬৪৪  অিভেযাগ জমা পেড়, 
িন ি  হয় ৬০০ । ২০১৬ সােল ৬৮৩  অিভেযাগ জমা পেড়, িন ি  হয় ৬৬৪ । ২০১৫ সােল ৫৬৭  অিভেযাগ জমা পেড়, এর 
মে  ৫৪১  িন ি  হয়। ২০১৪ সােল ৬৫৮  জমা পেড়, িন ি  হয় ৬৪৫ । ২০১৩ সােল ৪৫৪  অিভেযাগ আেস, এর মে  
৪৪৮  িন ি  করা হয়। ২০১২ সােলর ৫৯৪  অিভেযােগর মে  ৫৯০  িন ি  হেয়েছ। ২০১১ সােল ৪৬৪  অিভেযােগর মে  
৪৪৪  িন ি  হেয়েছ এবং ২০১০ সােল ২০৪  অিভেযােগর মে  ২০২  িন ি  হেয়েছ।  
 
িম  িতি য়া :বাংলােদেশ আেগর লনায় মানবািধকার পিরি িতর উ িত হেয়েছ বেল দািব কেরন সংি রা। তেব িবিশ জন 
বলেছন, মানবািধকার ল েনর ঘটনা ায়ই ঘটেছ। সামািজক অি রতা বেড়ই চেলেছ। এই পিরি িতেত আজ ম লবার পািলত 
হে  আ জািতক মানবািধকার িদবস। বাংলােদেশ িদবস  উদযাপেনর লে  নানা কম িচ হণ করা হেয়েছ। রা পিত আব ল 
হািমদ ও ধানম ী শখ হািসনা থক বাণী িদেয়েছন। িদন  পালন উপলে  িবিভ  রাজৈনিতক, সামািজক ও মানবািধকার 
সংগঠন িদন াপী নানা কম িচর আেয়াজন কেরেছ।  
 
সােবক আইনম ী ি ম কােটর জ  আইনজীবী াির ার শিফক আহেমদ সমকালেক বেলন, দেশ ায়ই মানবািধকার ল েনর 
ঘটনা ঘটেছ। িবেশষ কের হত া ও নারী িনযাতেনর সং া অেনক বেড় গেছ। রা াঘােট, বাসাবািড়েত তেদহ পাওয়া যাে । ায়ই 
সংবাদপে  এসব ঘটনা দখা যাে । িতিন বেলন, সমােজ এ ধরেনর অনাচার চলেত থাকেল তা দেশর জ  অশিনসংেকত। এ 

াপাের সরকারেক আরও তৎপর এবং সতকতা অবল ন করেত হেব।  
 
জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর সােবক চয়ার ান কাজী িরয়া ল হক বেলন, বতমােন িসিরয়া ও ােল াইেন মানবািধকার 
ল েনর ঘটনা ঘটেছ। িক  বাংলােদেশর মানবািধকার পিরি িত তার চেয় িত ম নয়। দেশর মা েষর মানবািধকার অিধকাংশ 

ে  সংরি ত হেলও িক  িক  ে  শ া রেয়েছ। িতিন বেলন, জি  তৎপরতা ও নারী িনযাতন অেনক ে  বেড় গেছ। 
হত া-ধষণসহ সামািজক অি রতা িবরাজ করেছ। তারপরও বাংলােদেশর মানবািধকার পিরি িত সহনীয় পযােয় রেয়েছ। যসব 
জায়গায় মানবািধকার লি ত হে , ওই এলাকার শাসন ও আইন লা র াকারী বািহনী তৎপর হেল পিরি িত আরও উ িত 
করা স ব বেল মেন কেরন িতিন।  
 
িবিভ  রাে র পািরশ বা বায়ন আশা প নয় : বাংলােদশেক গত চার বছের মানবািধকার-সং া  িবিভ  ই েত ২৫১  পািরশ 
পা েয়েছ িবে র ১০৫  দশ। এর মে  ১৭৮  পািরশ হণ কেরেছ সরকার। তেব য েলা হণ কেরেছ স েলার বা বায়নও 
আশা প নয়। 
 
গত ১৫ অে াবর রাজধানীর িসরডাপ িমলনায়তেন 'ইউিপআর ২০১৮ এক বছর' শীষক িদন াপী এক সিমনাের এ ত  েল ধের 
িহউ ান রাইটস ফারাম বাংলােদশ (এইচআরএফিব)। সিমনাের ব ারা বেলন, বাংলােদেশর মানবািধকার পিরি িত িনেয় উে গ 
থাকায় গত চার বছের িবিভ  ই েত িবে র িবিভ  দশ সরকারেক ২৫১  পািরশ পাঠায়। এই পািরশ েলার িবষেয় বাংলােদশ 
সরকার তােদর ড়া  মতামত দয় ২০১৮ সােলর সে ের। সখােন দখা যায়, সরকার ১৭৮  পািরশ হণ করেলও ৭৩  হণ 



কেরিন।  
 
েঁটা জগ াথ :জনগেণর মৗিলক ও মানবািধকার র ায় ২০০৯ সােল গঠন করা হয় জাতীয় মানবািধকার কিমশন। জনগণ ও 

সরকােরর মে  'েস ব ' িহেসেব কাজ করার অ ীকার থাকেলও তা পারেছ না কিমশন। নানা কৗশেল হাত-পা েধ রাখা হেয়েছ 
এই িত ােনর। কােনা অিভেযােগর পিরে ি েত তদ  করার অ মিত থাকেলও মামলা করার মতা নই কিমশেনর। িতিনয়ত 
দা িরক কাজ করেত জনবল ও সহায়ক শি  না থাকায় কিমশন যন ' েঁটা জগ াথ'। অধশতািধক কমকতার ক েধ ায় ১৭ কা  
মা েষর মানবািধকার র ার দািয় । সরকােরর সে  পেরা ভােব শলাপরামশ ছাড়া কােনা কাজই করেত পারেছ না রাে র এই 

ণ িত ান । সব কােজর জ  সরকােরর খােপ ী হেয় থাকেত হয়।  
 

াপট : ি ে র ঘাষণাপ  এবং সংিবধােনর মৗিলক অিধকার সংর ণ ও বা বায়েনর ঢ় ত য়  কের ২০০৮ সােলর ১ 
িডেস র মানবািধকার কিমশন গঠন করা হয়। ২০০৯ সােলর ১৪ লাই জাতীয় সংসেদ মানবািধকার কিমশন আইন পাস হয়। দেশ 
মানবািধকার ল েনর ঘটনা তদ  কের যথাযথ ব া হণ ও মানবািধকার সংর েণর জ  মানবািধকার কিমশন গঠেনর িস া  
হণ কের িব  ত াবধায়ক সরকার। ১৯৪৫ সােলর জািতসংঘ সনদ, ১৯৪৮ সােলর ইউিনভােসল িড ােরশন অব িহউ ান রাইটস 

কেয়ক  আ িলক সংগঠন, ি  ও ঘাষণাপে  মানবািধকার সংর েণর কথা বলা হেয়েছ।  
 
'মানবািধকার র ায় তা ে র অিভযা া' এ িতপা  সামেন রেখ আজ ম লবার পািলত হে  ৭১তম আ জািতক মানবািধকার 
িদবস। িবে র অ া  দেশর মেতা বাংলােদেশও িদবস  পািলত হেব। মানব সভ তােক ী িত দােনর লে  ১৯৪৮ সােলর এই 
িদেন জািতসংেঘর সদ  রা েলার সম েয় ঘাষণা করা হয় সবজনীন মানবািধকার। মা েষর িত মা েষর দািয় -কত , 
সেবাপির মানবতার িত স ান দশন হে  মানবািধকার ঘাষণার লম । িদন  পালন উপলে  িবিভ  রাজৈনিতক, সামািজক 
ও মানবািধকার সংগঠন িদন াপী নানা কম িচর আেয়াজন কেরেছ। জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর উে ােগ, ইউএনিডিপর 
সহেযািগতায় আজ সকাল ১০টায় রাজধানীর সানারগ  হােটেল মানবািধকার িদবস উদযািপত হেব। ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
থাকেবন ধানম ী শখ হািসনা। িবেশষ অিতিথ থাকেবন আইনম ী আিন ল হক।  
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