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দহউমযান রাইটস ওয়াচ বাাংলাদিদির মানবাদিকার দনদয় দনজস্ব এদজন্ডা বাস্তবায়ন কদর
বদল সমাদলাচনা কদরদেন জািীয় মানবাদিকার কদমিদনর চচয়ারমযান কাজী দরয়াজুল
হক।
দিদন বদলদেন, বাাংলাদিি সরকার আমাদির স্বার্থ আিাদয় কাজ করদে। আর দহউমযান
রাইটস ওয়াচ (এইচআরডদিউ) চেসব প্রদিদবিন দিদে িা সামদিক দিক দবদবচনা কদর
দিদে না। িারা বাাংলাদিদির সমাদলাচনা করদিই বযস্ত র্াদক। চেসব জায়গায়
মানবাদিকার বাস্তবায়দন অভাবনীয় সাফলয এদসদে চসগুলা িাদির অজানা। িারা িাদির
দনজস্ব এদজন্ডার জনয কাজ কদর। এদনদয় সুিীল সমাদজও িীব্র সমাদলাচনা হদে বদল
জানান দিদন।
মঙ্গলবার চবলা সাদে ১১টার চজলা সাদকথ ট হাউজ সদেলন কদে জািীয় মানবাদিকার
কদমিদনর আদয়াজদন “মানবাদিকার সুরো ও উন্নয়ন: জািীয় মানবাদিকার কদমিদনর
ভূ দমকা” িীর্থক কমথিালায় এসব কর্া বদলন কাজী দরয়াজুল হক।
বাাংলাদিদি একাত্তদর মুদিেুদ্ধকাদল েুদ্ধাপরাদির িাদয় দকাংবা জদঙ্গবািী কােথক্রদমর িাদয়
েখন কাউদক সাজা বা ফাাঁদস চিয়া হয়, িখন িাদির বযাপাদর অিযন্ত সরব প্রদিদক্রয়া
জানায় এইচআরডদিউ। িারা মানবাদিকার লঙ্ঘদনর অদভদোগ চিাদল। অর্চ চিদির
আরও অনযানয ঘটনায় একাদিক অপরািীদক ফাাঁদসর রায় চিয়া হদলও এসব বযাপাদর
িাদির চকাদনা বিবয র্াদক না। এমনদন োরা চিদি জদঙ্গবািী কােথক্রম ও দবদভন্ন
উপাদয় হিযাকা- ঘটাদে িাদির দবপদেও চকাদনা কর্া বলদি চিখা োয় না দহউমযান
রাইটস ওয়াচদক। এ দনদয় সুিীল সমাজ ও চসািযাল দমদডয়াদি প্রচু র সমাদলাচনা হদে।
এর পদরদপ্রদেদিই মানববাদিকার কদমিদনর চচয়ারমযান আজ বলদলন িারা এদজন্ডা

বাস্তবায়দন কাজ কদর। মানবাদিকাদরর উন্নয়দন সরকাদরর সফলিা ও পিদেপগুদলা
িাদির চচাদখ পদে না।
মানবাদিকার কদমিদনর দিদক ইদঙ্গি কদর প্রদিষ্ঠানটির চচয়ারমযান আরও বদলন,
বাাংলাদিদির একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রদিষ্ঠান এটি। বাাংলাদিদির জন্ম হদয়দে মানবাদিকার
রোয়। এখাদন চেসব চসবা প্রিান করা হদয় র্াদক িা দবনামূদলয হদয় র্াদক। টাকা
চলনদিদনর চকাদনা সম্পকথ য এখাদন চনই। আমরা ইদিমদিয পাঠ্যপুস্তদক মানবাদিকার
দবর্য়টি আনদি োদে। বালযদববাহ হদে সবদচদয় বে মানবাদিকার লঙ্ঘন। গৃহকমী
দনেথািন, দিোর্ী দনেথািন ইিযািী বদে আমাদির এদগদয় আসদি হদব।
চজলা প্রিাসদনর সহায়িায় ও চজলা প্রিাসক সায়লা ফারজানার সভাপদিদি প্রিান
অদিদর্ দহসাদব দেদলন কদমিদনর চচয়ারমযান কাজী দরয়াজুল হক। দবদির্ অদিদর্ দহসাদব
দেদলন, জািীয় মানবাদিকার কদমিদনর সিসয নুরুন নাহার ওসমাদন, বাদিিা চাকমা
এবাং মুন্সীগঞ্জ চজলা পুদলি সুপার জাদয়িুল আলম, মানবাদিকার কদমিদনর পদরচালক
ইসরাি চহাদসন খাাঁন সহ মুন্সীগঞ্জ চজলা সকল সরকাদর-চবসরকাদর কমথকিথ ারা।
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জািীয় মানবাদিকার কদমিদনর চচয়ারমযান কাজী দরয়াজুল হক বদলদেন, বাাংলাদিি
সরকার চিদির স্বার্থ আিাদয় কাজ করদে। এ দবর্দয় মানবাদিকার সাংগঠ্ন দহউমযান
রাইটস ওয়াচ (এইচআরডদিউ) চেসব প্রদিদবিন দিদে িা সামদিক দিক দবদবচনা কদর
হদে না। িারা বাাংলাদিদির সমাদলাচনা করদিই বযস্ত র্াদক।
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মানবাদিকার কদমিদনর ভূ দমকা’ িীর্থক কমথিালায় দরয়াজুল হক এসব কর্া বদলন।
মানবাদিকার কদমিদনর চচয়ারমযান বদলন, চেসব জায়গায় মানবাদিকার বাস্তবায়দন
অভাবনীয় সাফলয এদসদে চসগুদলা এইচআরডদিউর অজানা। িারা িাদির এদজন্ডার জনয
কাজ কদর। িাদির িীব্র সমাদলাচনা হদে সুিীলসমাদজও।
কাজী দরয়াজুল হক বদলন, বাাংলাদিদির একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রদিষ্ঠান জািীয় মানবাদিকার
কদমিন। বাাংলাদিদির জন্ম হদয়দে মানবাদিকার রোয়। এখাদন চেসব চসবা প্রিান করা
হদয় র্াদক, িা দবনামূদলয হদয় র্াদক। টাকা চলনদিদনর চকাদনা সম্পকথ এখাদন চনই।
‘আমরা ইদিমদিয পাঠ্যপুস্তদক মানবাদিকার দবর্য়টি আনদি োদে। বালযদববাহ হদে
সবদচদয় বে মানবাদিকার লঙ্ঘন। গৃহকমী দনেথািন, দিোর্ী দনেথািন ইিযাদি বদে
আমাদির এদগদয় আসদি হদব’, চোগ কদরন দরয়াজুল হক।
চজলা প্রিাসদনর সহায়িায় ও চজলা প্রিাসক (দডদস) সায়লা ফারজানার সভাপদিদি
কমথিালায় প্রিান অদিদর্ দেদলন কাজী দরয়াজুল হক। দবদির্ অদিদর্ দহদসদব উপদিি
দেদলন মুন্সীগদঞ্জর পুদলি সুপার (এসদপ) জাদয়িুল আলম, মানবাদিকার কদমিদনর পদরচালক
ইসরাি চহাদসন খান, জািীয় মানবাদিকার কদমিদনর সিসয নুরুন নাহার ওসমানী,
বাদিিা চাকমা প্রমুখ।

