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pধানমntী
েশখ হািসনা
বেলেছন,

মানবািধকার রkায় সরকার আiেনর শাসন িনি েত কাজ কের যােc। aপরাধী েযi েহাক না েকন,
শািs তােক েপেতi হেব। িব  মানবািধকার িদবস-2019 uপলেkয্ গতকাল ম লবার পয্ান পয্ািসিফক
েসানারগাঁo েহােটেল আেয়ািজত aনু ােন pধান aিতিথর বkৃতায় িতিন eকথা বেলন।
মানবািধকার o নাগিরকেদর দািয়t সmেকর্  েদেশর মানেুষর মােঝ সেচতনতা সৃি র pেয়াজনীয়তার oপর

tােরাপ কের pধানমntী বেলন, মানবািধকার pিত ার পূবর্শতর্  আiেনর শাসন সমnুত রাখেত সরকার
কাজ কের যােc। মানবািধকার o নাগিরকেদর দািয়t সmেকর্  েদশবাসীেক জানােত হেব েকননা aিধকার
o  দািয়t  eেক  aপেরর  পিরপূরক।  তাঁর  সরকার  ে িণ-েপশা  িনিবর্েশেষ  মানবািধকার  রkায়  িবিভn
পদেkপ িনেয়েছ।
pধানমntী বেলন, মানবািধকার রkার পাশাপািশ সntাসবাদ, জি বাদ, মাদক o দনুর্ীিতর িব েd aিভযান
aবয্াহত থাকেব। eসব aপরাধেক আমােদর দমন করেত হেব। কারণ ei aপরাধীরা সমাজেক ংস
কের।  e  বয্াপাের  জনগেণর  মােঝ  সেচতনতা  সৃি  করা  pেয়াজন।  জািতর  িপতা  ব বnু  েশখ  মিুজবরু

  িবেশষ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

রহমানেক সপিরবাের হতয্াকারীেদর দায়মুিk িদেত 1975 সােল iনেডমিনিট aধয্ােদশ জািরর pস  তুেল
ধের  িতিন  বেলন,  হতয্াকারীরা  দm  কের  বলত  তােদর  েকu  িবচার  করেত  পারেব  না।  কারণ  তােদর
‘iনেডমিনিট’ (দায়মুিk) েদoয়া হেয়িছল। িতিন বেলন, আমার মােয়র িক aপরাধ িছল? িকংবা আমার
দiু  ভাiেয়র? তারা েতা মিুkেযাdা িছল। তােদর নবপিরণীতা  বধূেদর িক  aপরাধ িছল? আমার েছা
ভাiিট িছল 10 বছেরর।       িক aপরাধ িছল তার?

দায়মিুkর পর হতয্াকারীেদর পুরsৃত করার কথা তুেল ধের েশখ হািসনা বেলন, তােদর রাজনীিত করার
সুেযাগ েদoয়া হেয়িছল। 1996 সােলর 15i েফbয়াির েভাট চুির কের দiু জন খুিনেক পালর্ােমেn সংসদ
সদসয্  িহেসেব  বসােনা  হেয়িছল।  eক  খুিনেক  িবেরাধীদেলর  েনতার  েচয়ােরo  বসােনা  হেয়িছল।  আেরক
খুিনেক  রা পিত  পদpাথর্ী  করা  হেয়িছল।  যারা  eভােব  খুিনেদর  পুরsৃত  কেরিছল  বা  যারা  লালনপালন
কেরিছল  বা  যারা  খুিনেদরেক  রা ীয়  মযর্াদা  িদেয়িছল,  তারাo  িক  eকi  aপরােধ  aপরাধী  িছল  না?
aনয্ায় aিবচার যারা p য় েদয় েসi েদেশ বারবার মানবািধকার ল ন হেব—eটা খুবi sাভািবক। েসi
aবsা েথেক েদশেক eবং জািতেক সmূণর্ িফিরেয় িনেয় আসার কিঠন কাজটাi কের যািc।
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