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সা াৎকার: নািছমা বগম - মানবািধকার কিমশন অসীম মতাধর নয় 

সা াৎকার হণ: দব ত চ বত  িব  ও সাই ল ইসলাম 

গত সে ের জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর চয়ার ান িন  হেয়েছন নািছমা বগম, এনিডিস। এর আেগ িতিন নারী ও িশ িবষয়ক 
ম ণালেয়র জ  সিচেবর দািয়  পালন কেরন। ১৯৮৩ সােল সহকারী কিমশনার ও ািজে ট িহেসেব কমজীবন  কের িতিন পের  
সিচব, সমাজক াণ অিধদ েরর মহাপিরচালক িছেলন। নািছমা বগম ঢাকা িব িব ালয় থেক ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষেয় াতক ও 

াতেকা র স  কেরন। িব  মানবািধকার িদবস উপলে  িতিন সমকােলর সে  কথা বেলেছন 
সমকাল :বতমােন বাংলােদেশর মানবািধকার পিরি িত কমন? 
নািছমা বগম :আমােদর সংিবধােন মানবািধকােরর মৗিলক ে র িবষয় েলা ভােব উে খ করা রেয়েছ। জািতর িপতা ব ব  শখ 

িজ র রহমান মানবািধকার র ায় সারাজীবন সং াম কের গেছন। বাংলােদেশর াধীনতা সং াম হেয়েছ মানবািধকােরর  ধের। আমােদর 
সংিবধােনর াবনার লনীিতেত মানবািধকার র ার কথা বলা হেয়েছ। জািতসংেঘর ঘাষণাপে  য ৩০  অ ে দ রেয়েছ, তা আমােদর 
সংিবধান ারা সমিথত। িতব ী অিধকার সংর ণ আইন, িশ  অিধকার সনদ, নারীর িত বষ  িবেলাপ সনদসহ আট  আ জািতক 
মানবািধকার সনেদ বাংলােদশ া র কেরেছ। তারপরও নারীর িত সিহংসতা, নারী িনযাতন, িশ  িনযাতনসহ অ া  মানবািধকার ল েনর 
যসব ঘটনা ঘটেছ, তাও অ ীকার করার উপায় নই। এ ে  কাথাও মানবািধকার ল েনর ঘটনা ঘটেল কিমশন সখােন সা ার িমকা 

পালন কের থােক। স িত আমরা জাহালমেক িবচারবিহ তভােব বশ িক িদন কারােভাগ করেত দেখিছ। িবষয়  জানার পর মানবািধকার 
কিমশন ব া হণ কেরেছ এবং জাহালম জািমেন ি  পেয়েছন। িক িদন আেগ রাজশাহীেত কেলজছা ী িলজা রহমান থানার সামেন গােয় 
আ ন লািগেয় আ হত া কেরন। িতিন এটা কন করেলন, তা খিতেয় দখার জ  মানবািধকার কিমশন এক  কিম  গঠন কেরেছ।  
সমকাল :জনগেণর এই ত াশা রেণ কিমশেনর সফলতা কত ? 
নািছমা বগম :আিম ভােব বলেত চাই, এসব জায়গায় অেনক -িব িত রেয় গেছ। এসব ে  আমােদর আরও অেনক কাজ করেত 
হেব। মা ষেক জািগেয় লেত হেব, মানবতা জা ত করেত হেব। ধষণসহ মানবািধকার ল েনর যসব ঘটনা ঘেট, স েলা িব ত মানিসকতার 
বিহঃ কাশ। আমােদর এসব িবষেয় িচ া করেত হেব। ধষণ বাড়েছ, মামলাও হে । আেগ ধষেণর মামলাও ব বিশ হেতা না। এ ে  
পিরবতন এেসেছ। মা ষেক আমরা সাহস িদেত পারিছ। একসময় মেয়র িবেয় হেব না ভেব পিরবার থেক ধষেণর ঘটনা গাপন করা হেতা; 

ামী তালাক িদেয় িদত। িক  এখন েভাগী ামীও মামলা িদে ন। টা াইেল িক িদন আেগ আমরা এটা দেখিছ। এটা একটা বড় 
পিরবতন। এ ে  আমরা অ ত মা ষেক সেচতন করেত পেরিছ য, েভাগীর কােনা দাষ নই। স পিরি িতর িশকার। আমােদর 
সেচতনতা ি র পাশাপািশ মা েষর মে  েবাধ ও মানিবকতা তির করেত হেব। 
সমকাল :বাংলােদেশর সংিবধান এ কিমশনেক মানবািধকার ল ন সং া  য কােনা অিভেযাগ তদ  করা, এমনিক েণািদত হেয় 
অিভেযাগ হণ ও তদ  করার মতা দান কেরেছ। আপনারা িক সটা কেরন? 
নািছমা বগম :মানবািধকার ল েনর ঘটনা েলা কিমশন ে র সে  তদ  ও িন ি র ব া করেছ। িত ার পর গত এক দশেক মাট ৫ 
হাজার ৭৭০  অিভেযােগর তদ  কেরেছ জাতীয় মানবািধকার কিমশন। এর মে  ৫ হাজার ১৮৯  অিভেযােগর িন ি  করা হেয়েছ। আরও 
িক  অিভেযাগ িন ি র পেথ।  
সমকাল :কাজ করেত িগেয় কিমশন কােনা িতব কতার স খুীন হে ? 
নািছমা বগম :আিম গৗরেবর সে  বলেত চাই, জাতীয় মানবািধকার কিমশন এক  াধীন ও সাংিবধািনক িত ান িহেসেব কাজ করার 

ে  কােনা িতব কতার িশকার হে  না। মহামা  রা পিত, ি কার, রা ম ী, আইনম ী, সমাজক াণম ীসহ যারা মানবািধকার 
ই েত স ৃ  তােদর সে  আমরা মতিবিনময় কেরিছ। যসব িবষেয় তােদর সে  আেলাচনা করা দরকার তা কেরিছ। েত েকই ইিতবাচক 
সাড়া িদেয়েছন। তারা েত েকই আমােদর াধীনভােব কাজ করার িবষেয়  অিভমত িদেয়েছন। কিমশেনর কােজ কউ হ ে প করেছন 
না। কিমশনেক িক  চািপেয় দওয়া বা খ ব  কের রাখার মেতা কােনা ঘটনাও ঘেটিন। কিমশন য কাজ েলা পযেব ণ কের থােক, সখােন 
কােনা অিনয়ম হেল তা অব ই কেঠারভােব দমন করা হেব। আবরার ও সরাত হত াকাে  দলমত িনিবেশেষ দায়ী সবার িব ে ই ব া 
নওয়া হেয়েছ। সরাত হত ার আসািমেদর ফ িসর রায় হেয়েছ। কাউেক ছাড় দওয়া হয়িন। আমরা এ ে  কােনা প পািত  দখেল অব ই 

কথা বলতাম।  
সমকাল :মানবািধকার পিরি িতর উ য়েন কিমশন সরকারেক িবিভ  পািরশ করার মতা রােখ। গত ১০ বছের কিমশন এ মতার কত  

েয়াগ কেরেছ? 
নািছমা বগম :আমরা পিরচয়হীন িক  িশ  দখেত পাই। অেনক িশ েক পিরত  জায়গা, ডা িবন বা হাসপাতােল ফেল রাখা হে । এেদর 
কােনা পিরচয় নই। তারা িশ  পিরবার বা িনবােস বড় হয়। সখােন থেক পড়ােলখা কের িবিভ  পাবিলক পরী ায় অংশ নয়। স ে  

তােদর বাবা-মার পিরচয় কী হেব? আমরা এই িশ েদর িবেশষ পিরচয় দােনর জ  সমাজক াণ ম ণালয়েক মৗিখকভােব পািরশ কেরিছ। 



তারা কন পিরচয়হীন থাকেব? বতমান কিমশন স িত ঘেট যাওয়া িসিল ার িবে ারণ, আবরার হত াকা সহ বশ িক  িবষেয় সরকােরর 
কােছ পািরশ াব কেরেছ। বশ িক  পািরশ বা বায়ন হেয়েছ। িক  পািরশ ি য়াধীন। কিমশেনর পািরশ সরকার বরাবরই 
ইিতবাচকভােব হণ কেরেছ। তেব সময় তার কারেণ এর স ক পিরসং ান এখনই দওয়া স ব হে  না।  
সমকাল :িমর েরর হকম  খািদজার ঘটনায় গত ১১ নেভ র উ  আদালত কিমশেনর িমকা িনেয়  েলেছন। 
নািছমা বগম :িবষয়  অেনক েরােনা। থম কিমশেনর সমেয়র ঘটনা। এ িবষেয় আদালেতর আেদশ  এখন পয  আমােদর হােত আেসিন। 
কিমশেনর একজন অনারাির সদে র মা েম িবষয়  খ জ িনেয়িছ। আমরা রােয়র জ  অেপ া করিছ। রায় আসার পর আদালেতর 
িনেদশনার আেলােক আমরা কাজ করব। 
সমকাল : দেশ বশ িক  ম, ন ও িবচারবিহ ত হত াকাে র ঘটনা ঘেটেছ। মানবািধকার কিমশন িক এ েলার তদ  করেছ? 
নািছমা বগম : ম- েনর ঘটনা কিমশন তদ  করেব, িবষয়  এমন নয়। কিমশেনর এ রকম স মতাও নই। ম- েনর ঘটনা তদে  এক  

িনিদ  িবভাগ রেয়েছ। ম- ন ও িবচারবিহ ত হত াকাে র ঘটনা যােত না ঘেট, স জ  ইেতা েব কিমশেনর প  থেক রা  ম ণালয়েক 
িক  িদকিনেদশনা দওয়া হেয়েছ। রা  ম ণালয় যােত িনিদ  অিভেযাগ েলা তদ সােপে  ব া হণ কের কিমশনেক অবিহত কের, স 
জ  িবগত কিমশেনর দওয়া িদকিনেদশনায় আরও িক  িবষয় সংেযাজন কের নরায় ম ণালেয় পা েয়েছ বতমান কিমশন। কােনা 
আসািমেক যিদ তদে র জ  িনেয় যেত হয়, স ে ও যথাযথ সতকতা অবল ন করার কথা বলা হেয়েছ। 
সমকাল : হপিরচািরকােদর ওপর িনযাতেনর ঘটনা ঘটেছ। এসব িবষেয় কিমশন কােনা উে াগ িনেয়েছ িক? 
নািছমা বগম :এসব ঘটনায় িনিদ  অিভেযাগ এেল আমরা িবেবচনা কের দিখ িবষয়  কান পযােয় িন ি েযা । এ ে  কিমশন 
আ ঃ ি ক িবচাের যায় না। এ জ  নারী ও িশ  িনযাতন দমন াই নাল আেছ। সখােন িবচার না হেলই কবল কিমশন এিগেয় যােব। সব 
কােজ কিমশন যােব না। িবচার না পেয় কউ কিমশেন এেল স ে  কিমশন তার পে  িরটও করেত পারেব। আমরা ধান িবচারপিতর 
সে  সা াৎ কেরিছ। এ ধরেনর কােনা িবষয় িনেয় আদালেত গেল িতিন ( ধান িবচারপিত) যথাযথ ব া হণ করেবন বেল আমােদর 
আ  কেরেছন।  
সমকাল :অিভেযাগ রেয়েছ, কিমশন মানবািধকার ল েনর মেতা  সং ক ঘটনা আমেল নয়; অিধকাংশ ঘটনারই খ জ রােখ না।  
নািছমা বগম :জাতীয় মানবািধকার কিমশন অসীম মতাধর কােনা িত ান নয়। কিমশেনর বয়সও ব বিশ নয়। স ে  আমােদর নজের 
আসা ঘটনা েলার মে  য েলা আমেল নওয়ার যা , স েলােক ে র সে  হণ কির। িক  অিভেযাগ আমরা সংবাদমা ম থেক হণ 
কির, িক  অিভেযাগ দােয়র হয়। িলজা ও িসিল ার িবে ারেণর ঘটনা আমরা সংবাদমা ম থেক িনেয়িছ। কিমশন অিভেযাগ হণ কের বেস 
থাকেছ না। ঘটনা ল পিরদশন বক তদ  করেছ।  
সমকাল :সাংিবধািনকভােব কিমশন াধীন ও িব ত। িক  এর কমতৎপরতা, জনবল কাঠােমা ও কমপিরসর সংকীণ। এর পিরিধ ি েত 
কিমশন কী করেছ? 
নািছমা বগম :আমােদর  জনবল কাঠােমার মে ই বিশ কাজ করার জ  ই-ফাইিলং িশ ণ দওয়া হেয়েছ। আমরা ই-নিথ ব াপনায় 
আসেত পারেল ত কাজ করা যােব। এর পাশাপািশ অনলাইন অিভেযাগ ব াপনার িবষয়  আমােদর িচ ায় রেয়েছ। এটা করা গেল জলা-
উপেজলা পযােয় জনবল নওয়ার দরকার হেব না। য জনবল আেছ, তা িদেয়ই ি  বহােরর মা েম অিধক কাজ স াদেন কিমশন তৎপর 
থাকেব। এর পাশাপািশ কিমশেনর স মতা ি র জ  এক  কে র আওতায় িক  দ  ও অিভ  জনবল িনেয়ােগর িচ া রেয়েছ; যারা 
মা েষর িবিভ  অিভেযাগ িবষেয় পরামশ িদেত পারেবন। আমােদর এক  ত  কাযালয় দরকার। আমরা ইেতামে  সরকােরর কােছ িবষয়  
উপ াপন কেরিছ। সংি  ম ণালয় থেক বলা হেয়েছ, আমরা য বােজট চাইব, সরকার তা-ই দেব।  
সমকাল :আ জািতক মানবািধকার আইেনর সে  দশীয় আইেনর সাম তা রাখার ে  কিমশন কী কেরেছ? 
নািছমা বগম :এ িবষেয় এক  াি  আেছ। সবাই মেন কের, আমােদর অিধকার নই; িবেশষ কের ১৮ ধারা িনেয়। বলা হয়, কিমশন িলেশর 
িব ে  পািরশ করেত বা তদ  করেত পাের না। এটা ক না। কিমশন চাইেলই তদ  করেত পাের। আমরা তা রা  ম ণালয়েক 
িদকিনেদশনা পা েয়িছ। সরকার বা িলশ তা আমােদর না কেরিন বা িন া াপন কেরিন। কিমশন পাের। কিমশেনর মতা নই- এটা আিম 
মেন কির না। কাজ না করেল কউ ঝেত পারেব না য আইেনর কান কান জায়গায় সংেশাধন আনা দরকার। আিম রাতারািত আইন 
সংেশাধন না কের এক বছর কাজ করেল ঝেত পারব কান জায়গায় সংেশাধন দরকার। এখনই সংেশাধন না কের যত  মতা সংিবধান 
কিমশনেক িদেয়েছ তা-ই েয়াগ কের দিখ না পিরি িত কী দ ড়ায়।  
সমকাল :বাংলােদেশ মানবািধকার ই েত আপনার ত াশা কী? 
নািছমা বগম :আমার ত াশা হেলা- রা  হেব উ ত, স  ও মানিবক রা । আইেনর শাসন, ায়িবচার পাওয়ার জন ত াশার ণতা পােব। 
সমকাল :আমােদর সময় দওয়ার জ  ধ বাদ। নািছমা বগম :সমকােলর জ  েভ া।  

 


