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তথ্যপঞ্জি
ভুঞ্জিক াঃ
জ তীয় ি নব ঞ্জিক র কঞ্জিশন “মুঞ্জজববর্ষ ের অঙ্গীক র : সুরঞ্জিত হর্ব ি নব ঞ্জিক র” এই প্রঞ্জতপ দ্য ঞ্জনর্য় সব েক র্ের
সব ের্েষ্ঠ ব ঙ ঞ্জে জ ঞ্জতর ঞ্জপত বঙ্গবন্ধু শশখ মুঞ্জজবুর রহি র্নর জন্মশত বষ ে উদয পন করর্ত য র্ে।
ি নব ঞ্জিক র সব েজনীন। বঙ্গবন্ধু আজীবন ি নব ঞ্জিক র্রর জন্য ঞ্জনর্বঞ্জদত ঞ্জির্েন। তৃনমূে হর্ত শকন্দ্র পয েন্ত শদশব্য পী
ি নব ঞ্জিক র ঞ্জবষর্য় সর্েতনত বৃঞ্জি এবং ি নুর্ষর অঞ্জিক র আদ র্য় বঙ্গবন্ধুর অবদ নর্ক নতুন প্রজর্ন্মর ক র্ি
শপ ৌঁর্ি শদয় অতযন্ত জরুঞ্জর। এের্িয ‘বঙ্গবন্ধু ও ি নব ঞ্জিক র’ ঞ্জশর্র ন র্ি শদর্শর সকে ঞ্জশি প্রঞ্জতষ্ঠ র্নর (ি ধ্যঞ্জিক
স্কুে,কর্েজ ও ি দ্র স ) নবি ও দশি এবং এক দশ ও দ্ব দশ শেঞ্জি ও সিি র্নর ি ত্র-ি ত্রীর্দর অনে ইন/সর সঞ্জর
অংশগ্রহর্ির ি ধ্যর্ি রেন প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত র আর্য় জন কর হর্য়র্ি।
ঞ্জশিক ও ঞ্জশি র্থীর্দর সুঞ্জবি র্র্থ ে ি নব ঞ্জিক র ঞ্জবষয়ক ি রি শদয় এবং বঙ্গবন্ধু শশশব শর্থর্ক কীভ র্ব ি নব ঞ্জিক র
সুরি ও সমুন্নত র খ র জন্য ক জ কর্রর্িন শস সম্পঞ্জকেত তথ্য সংযুক্ত কর হে।
শদর্শর সকে উপর্জে র ঞ্জশি প্রঞ্জতষ্ঠ র্নর (ি ধ্যঞ্জিক স্কুে,কর্েজ ও ি দ্র স ) নবি ও দশি এবং এক দশ ও দ্ব দশ
শেঞ্জি ও সিি র্নর ি ত্র-ি ত্রীর এই রেন প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত য় অনে ইন/সর সঞ্জর অংশগ্রহি করর্ত প রর্ব।

শজে ব ি ই কঞ্জিটি
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শজে প্রশ সক
শজে পর্ যায়ের িহ ঞ্জবদ্য ের্য়র অধ্যি/অধ্যি (র্জে প্রশ সক কতৃক
ে
ির্ন নীত)
শজে ব েক/ব ঞ্জেক উচ্চ ঞ্জবদ্য ের্য়র প্রি ন ঞ্জশিক (র্জে প্রশ সক কতৃক
ে
ির্ন নীত)

আহ্ব য়ক
(২ জন) সদস্য

ক ঞ্জরিঞ্জর ও ি দ্রস ঞ্জশি প্রঞ্জতষ্ঠ র্নর (ি ধ্যঞ্জিক সিি ন হর্ত ১জন ও
উচ্চি ধ্যঞ্জিক সিি ন হর্ত একজন) ঞ্জশিক (র্জে প্রশ সক কতৃক
ে ির্ন নীত)
শজে ি ধ্যঞ্জিক ঞ্জশি অঞ্জিস র

(২জন) সদস্য

(২জন) সদস্য

সদস্য সঞ্জেব

সংঞ্জিষ্ট শজে স ঞ্জহতয-সংস্কৃঞ্জতর্ত শব ি এিন দুইজন ব্যঞ্জক্তর্ক সদস্য ঞ্জহর্সর্ব আহ্ব য়ক প্রর্য় জর্ন শক -অপ্ট করর্ত
প রর্ব।
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প্রঞ্জতর্য িী ব ি ইর্য়র ঞ্জনর্দ েঞ্জশক
কর্র ন দূর্য ে িক েীন পঞ্জরস্থঞ্জতর্ত ঞ্জনি ে ঞ্জরত ত ঞ্জরখ ও সির্য় ঞ্জশি র্থীিি অনে ইর্ন রেন প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত য় অংশগ্রহন
কর্র শজে প্রশ সক কতৃক
ে ঞ্জনি ে ঞ্জরত ইর্িইে ব অন্য শক ন ি ধ্যর্ি রেন জি ঞ্জদর্বন। অনে ইর্ন অংশগ্রহন কর
সম্ভব ন হর্েও শস ঞ্জনজ হ র্ত ঞ্জের্খ হ র্ েকঞ্জপ স্ব-স্ব ঞ্জবদ্য েয়/প্রঞ্জতষ্ঠ র্ন জি ঞ্জদর্ত প রর্ব। প্রঞ্জতষ্ঠ ন প্রি নিি
সংগৃঞ্জহত রেন বেী উপর্জে ঞ্জনব ে হী অঞ্জিস র্রর বর বর জি ঞ্জদর্ত প রর্ব। উপর্জে ঞ্জনব ে হী অঞ্জিস র শজে
প্রশ সক বর বর শপ্ররি করর্বন।
নবি ও দশি (সিি ন) শেিীর প্রঞ্জতর্য িী সিন্বর্য় ‘ক’ গ্রুপ সর্ব ে চ্চ ৭০০ শর্ে রেন ঞ্জেখর্ব;
এক দশ ও দ্ব দশ শেিী (সিি ন) প্রঞ্জতর্য িী সিন্বর্য় ‘খ’ গ্রুপ সর্ব ে চ্চ ১২০০ শর্ে রেন ঞ্জেখর্ব;
প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত র ত ঞ্জরখাঃ ১৫/১০/২০২০
উপর্জে প্রশ সন হর্ত প্রঞ্জতটি স্কুে,কর্েজ,ি দ্র স ও ক ঞ্জরিঞ্জর প্রঞ্জতষ্ঠ র্নর প্রি ন বর বর এ সংক্র ন্ত একটি
ঞ্জনর্দ েশন শপ্ররি করর্ব;
5. প্রঞ্জতর্য িীর ঞ্জনজস্ব ব্যবস্থ পন য় রেন ঞ্জেখর্ব।
6. উত্তরপর্ত্রর উপর্রর অংর্শ প্রঞ্জতর্য িীর ন ি, বয়স, শি ব ইে ন ম্ব র, শেঞ্জি, শর ে ন ম্ব র, প্রঞ্জতষ্ঠ র্নর ন ি
উর্েখ করর্ত হর্ব।;
7. শজে পয ে র্য় অনে ইন ব সর সঞ্জর শেখ প্রঞ্জতটি উত্তরপর্ত্র পঞ্জরদশের্কর স্ব ির র্থ কর্ত হর্ব;
8. শজে ব ি ই কঞ্জিটি তথ্য সংগ্রহ িক (সংযুক্ত) পূরি কর্র জ তীয় ি নব ঞ্জিক র কঞ্জিশর্নর ইর্িইর্ে
info@nhrc.org.bd শপ্ররি করর্ব;
9. শজে ব ি ই কঞ্জিটি প্রঞ্জত উপর্জে হর্ত প্র প্ত উভয় গ্রুর্পর রেন সমূহ ব ি ই কর্র শসর (১০+১০) ২০টি
রেন ঞ্জনব ে েনপূব েক সীে ি ে কর্র জ তীয় ি নব ঞ্জিক র কঞ্জিশর্ন শপ্ররি করর্ব;
10. কঞ্জিশন কতৃক
ে ঞ্জবর্শষজ্ঞ প্য র্নর্ের ি ধ্যর্ি শি ট (৬৪ x ১০= ৬৪০+ ৬৪ x ১০=৬৪০) ১২৮০টি রেন র
ির্ধ্য প্রর্থি ি র্প (৫০+৫০) ১০০টি রেন ব ি ই কর হর্ব;
11. ব ি ইকৃত (৫০+৫০) ১০০টি রেন ঞ্জনর্য় কঞ্জিশন ‘নতুন প্রজর্ন্মর িনর্ন বঙ্গবন্ধু ও ি নব ঞ্জিক র’
ঞ্জশর্র ন র্ি একটি গ্রন্থ প্রক শ করর্ব;
12. ব ি ইকৃত ১০০টি রেন র প্রঞ্জতর্য িীর্দর ঞ্জনর্য় বঙ্গবন্ধু ও ি নব ঞ্জিক র ঞ্জবষর্য় অনে ইর্নর ি ধ্যর্ি কুইজ
প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত র আর্য় জন কর হর্ব। শজে প্রশ সকিি অনে ইর্ন প্রঞ্জতর্য িীর্দর অংশগ্রহি ঞ্জনঞ্জিত কর র
ব্যবস্থ কর্র কঞ্জিশনর্ক সহ য়ত করর্বন। কুইজ প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত র ি ধ্যর্ি উভয় গ্রুপ শর্থর্ক শসর ১০+১০
শি ট ২০ জন প্রঞ্জতর্য িী ঞ্জনব ে েন কর হর্ব।
13. জ তীয় ি নব ঞ্জিক র কঞ্জিশন শর্থর্ক আি ঞ্জি ১০ ঞ্জর্র্সম্বর ২০২০ ত ঞ্জরখ ‘ি নব ঞ্জিক র ঞ্জদবস’ উপের্িয
আর্য় ঞ্জজতব্য অনুষ্ঠ র্ন রেন প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত র সংখ্য ঞ্জির্কযর উপর ঞ্জভঞ্জত্ত কর্র প্রঞ্জত ঞ্জবভ ি শর্থর্ক ঞ্জতনটি
শসর উপর্জে ও একটি শেষ্ঠ শজে র্ক সম্ম নন প্রদ ন কর হর্ব।
14. শসর ২০ জন প্রঞ্জতর্য িীর্ক ৫০,০০০/-(পঞ্চ শ হ জ র) ট ক পুরষ্ক র ও স টিঞ্জে ির্কট প্রদ র্নর ব্যবস্থ শনয়
হর্ব;
15. উপর্জে পয ে র্য় প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত য় অংশগ্রহিক রী সকে প্রঞ্জতর্য িীর্ক স টিঞ্জে ির্কট ও ি নব ঞ্জিক র
কঞ্জিশর্নর শে র্ি সর্ম্ব ঞ্জেত কেি প্রদ ন কর হর্ব।
1.
2.
3.
4.
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ÔÔমুজিববয়ষ যর অঙ্গীকার
সুরজিত হয়ব মানবাজিকারÕÕ

RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb
wewUGgwm feb, (9g Zjv), 7-9 KviIqvb evRvi, XvKv-1215

জপএজবএক্স নম্বর: 55013726-28; হহল্প লাইন নম্বর: 16108
I‡qemvBU- www.nhrc.org.bd, B-‡gBjt info@nhrc.org.bd

‘বঙ্গবন্ধু ও ি নব ঞ্জিক র’ রেন প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত

তথ্য সংগ্রহ িক

গ্রুপ

প্রঞ্জতষ্ঠ র্নর ন ি

অংশগ্রহিক রীর বয়স
সংখ্য

ব েক ব ঞ্জেক

অন্য ন্য শি ট

ক গ্রুপ
খ গ্রুপ
উপর্জে াঃ
শজে াঃ

স্ব ির

ঞ্জব.দ্রাঃ ‘বঙ্গবন্ধু ও ি নব ঞ্জিক র’ শীষ েক রেন প্রঞ্জতর্য ঞ্জিত য় শি ট কত সংখ্যক ঞ্জশি র্থী অংশগ্রহি কর্রর্ি শসই
তথ্য-উপ ত্ত সংগ্রর্হর জন্য িক পূরি কর্র ত জ তীয় ি নব ঞ্জিক র কঞ্জিশর্ন শপ্ররি করর্ত হর্ব।
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বঙ্গবন্ধু হেখ মুজিবুর রহমায়নর বর্ যাঢ্য িীবয়নর উয়েখয়র্াগ্য তথ্যপজি
- নাজিমা হবগম
িন্ম, নামকরর্ ও পজরচে:
জবে েতয়কর প্রথমভায়গ ফজরদপুর হিলা জিল জিটিে ভারয়তর বাাংলা হপ্রজিয়েজির অিীন। হিিমে বতযমান
হগাপালগি হিলা জিল একটি বািার, আর টুজঙ্গপাড়া জিল একটি অিপাড়া গাঁ। মধুমজত নদীর োখা বাইগায়রর তীর
হেয়ষ এই গাঁ এর অবস্থান। পাখীর কল-কাকলীয়ত মুখজরত শ্যামল িাোয়েরা বৃিরািী পজরয়বজিত এই গাঁয়েই
স্বািীনতার মহানােক িব যকায়লর িব যয়েি বাঙ্গালী িাজতর জপতা বঙ্গবন্ধু হেখ মুজিবুর রহমায়নর িন্ম। জদনটি জিল
১৯২০ িায়লর ১৭ মাচ য। বাবার নাম হেখ লুৎফর রহমান। মায়ের নাম িায়েরা খাতুন। চার হবান ও দুই ভাইয়ের
ময়ে বঙ্গবন্ধু জিয়লন তৃতীে। বাবা-মা আদর কয়র হখাকা নায়ম োকয়তন। নানা হেখ আব্দুল মজিদ আজককা জদয়ে
নাম রায়খন হেখ মুজিবুর রহমান এবাং বয়লজিয়লন একজদন এই জেশুর িগৎয়িাড়া নাম হয়ব। টুজঙ্গপাড়ার মেজবত্ত
হেখ বাংে িম্ভ্রান্ত মুিজলম পজরবার জহয়িয়ব এ অঞ্চয়ল হবে পজরজচত জিল। তাঁয়দর জিল হগালা ভরা িান, হগাোল ভরা
গরু আর পুকুর ভরা মাি। িাংিায়র অভাব কায়ক বয়ল বঙ্গবন্ধুর পজরবায়রর িানা জিল না।
শেেব: বঙ্গবন্ধুর শেেয়বর অজিকাাংে িমেই কায়ে টুজঙ্গপাড়াে মায়ের িায়থ। বাবা মায়ের আদয়রর হখাকা শেেব
হথয়কই একজদয়ক জিয়লন ভীষর্ োনজপয়ে ও হিদী, অন্যজদয়ক জিয়লন জনভীক, অজিকার িয়চতন ও িনদরজদ।
অন্যায়ের জবরুয়ে প্রজতবাদী জিয়লন। জেশু বেি হথয়কই তাঁর চজরয়ের ময়ে পয়রাপকারীর শবজেষ্ট্য ও গুর্াবলীর জনদেযন
পাওো র্াে।
জেিািীবন:
হখাকার হলখাপড়ার হায়তখজড় বাজড়য়ত গৃহজেিয়কর জনকে। প্রাজতিাজনক জেিা শুরু হে িাত বির বেয়ি।
১৯২৭ িায়ল স্থানীে জগমাোঙ্গা প্রাথজমক জবদ্যালয়ে ভজতয হন।
১৯২৯ িায়ল নে বির বেয়ি জতজন হগাপালগি পাবজলক স্কুয়ল তৃতীে হের্ীয়ত ভজতয হন।
১৯৩২-১৯৩৪ িায়ল অসুস্থতার কারয়র্ পড়ায়োনার িামজেক হিদ েয়ে। এই িমে জতজন হবজরয়বজর হরাগ এবাং
পরবতীয়ত হচায়খর গ্লুয়কামায় আক্রান্ত হন। হষাল বির বেি হথয়কই জতজন চেমা পয়ে়েন।
প্রাে দুই বির কলকাতাে জচজকৎিা হেয়ষ সুস্থযহয়ে ১৯৩৫ িায়ল জতজন হগাপালগি জমেন হাই স্কুয়ল ষি হের্ীয়ত
ভজতয হন।
১৯৪২ িায়ল হগাপালগি জমেন হাই স্কুল হথয়ক প্রয়বজেকা পাে করার পর কলকাতা ইিলাজমো কয়লয়ি আইএ ক্লায়ি
ভজতয হন। জতজন কলকাতার হবকার হহায়েয়লর আবাজিক িাে জিয়লন।
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১৯৪৭ িায়ল ইিলাজমো কয়লি হথয়ক জবএ পাি কয়রন পাঠ্য জবষে জিল ইজতহাি ও রাষ্ট্রজবজ্ঞান।
১৯৪৭ িায়ল জিিাজত তয়ের জভজত্তয়ত ভারত জবভক্ত হয়ল বঙ্গবন্ধু হেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা তযাগ কয়র ঢ্াকা
চয়ল আয়িন এবাং ঢ্াকা জবশ্বজবদ্যালয়র়্ের আইন জবভায়গ ভজতয হন।
1948 িায়ল বাাংলা ভাষায়ক রাষ্ট্রভাষার মর্ যাদা আদায়ের আয়দালন শুরু কয়রন।
১৯৪৯ িায়লর মাচ য মায়ি জবজভন্ন দাজব-দাওো আদায়ের লয়িয ঢ্াকা জবশ্বজবদ্যালয়র়্ের জনম্ন হের্ীর কমযচারীগর্ তাঁর
হনতৃয়ে িমযেয়ের োক জদয়ল কতৃপয ি তাঁয়ক জবশ্বজবদ্যালে হথয়ক বজহষ্কার কয়রন। এই বজহষ্কায়রর ৬১ বির পর ২০১০
িায়লর ১৪ আগে ঢ্াকা জবশ্বজবদ্যালয়ের জবয়েষ জিজিয়কে িভাে বাাংলায়দয়ের প্রজতিাতা রাষ্ট্রপজত িাজতর জপতা
বঙ্গবন্ধু হেখ মুজিবুর রহমায়নর অববিভায়ব বজহষ্কারায়দে প্রতযাহার কয়র হনো হে।
জববাহ:
জতন বির বেয়ি চাচায়তা হবান হেখ ফজিলাতুয়ন্নিা হরণু জপতার মৃতুযর কারয়র্ মুরুব্বীর হুকুম মানার িন্যই মুজিয়বর
িায়থ জববাহ হে। তখন তারা জববায়হর জকছুই বুঝয়তন না। হরণুর বেি তখন জতন এবাং মুজিয়বর বায়রা। বঙ্গবন্ধুর
অিমাপ্ত আত্মিীবনী'র পৃিা-২১পায়ে িানা র্াে, ১৯৪২ িায়ল তাঁয়দর ফুলেয্যা হে। হরণু-মুজিয়বর দাম্পতয িীবন
জিল ৩৩ বিয়রর। তায়দর জতন পুে এবাং দুই কন্যার ময়ে মাননীে প্রিানমন্ত্রী হেখ হাজিনা হিযি িন্তান।
হনতৃয়ের জবকাে: শেেয়বই হেখ মুজিয়বর ময়ে হনতৃয়ের গুর্াবলী স্পষ্ট্ হয়ে উয়েজিল র্া তায়ক বড় হয়ে একিন
হদে হনতা হয়ত িাহায্য কয়রয়ি। স্কুয়লর হর্ হকান উৎিব আয়োিন ও িামাজিক কমযকায়ে মুজিয়বর োক পড়য়তা
িবার আয়গ। িহপােীয়দর িবার কায়ি জতজন জিয়লন জপ্রে মুজিব ভাই। চাজরজেক দৃঢ়তা, িাহজিকতা, স্পষ্ট্বাজদতা ও
আদয়েযর িন্য জকয়োর মুজিব স্কুয়লর প্রিান জেিক হথয়ক শুরু কয়র িকয়লর জপ্রে হয়ে ওয়েন।
১৯৩৮ িায়ল হেখ মুজিব হগাপালগি জমেন হাই স্কুয়লর িাে থাকাকায়ল অজবভক্ত বাাংলার মুখ্যমন্ত্রী হেয়র বাাংলা
এয়ক ফিলুল হক এবাং হহায়িন েহীদ হিাহরাওোদী হগাপালগয়ি আয়িন। এিমে জতজন হস্বচ্ছায়িবক বাজহনী শতজর
কয়র তাঁয়দর িাংবি যনার আয়োিন কয়রন। এিমে জকয়োর মুজিব স্কুয়লর িাদ হথয়ক পাজন পড়া এবাং িাোবায়ির
িমস্যা তাঁয়দর জনকে তুয়ল িয়র তা আদাে করয়ত িমথ য হয়র়্েজিয়লন।
১৯৪০ িায়ল জতজন হগাপালগি মহকুমা মুিজলম লীয়গর জেয়ফি কজমটির হিয়ক্রোরী জনব যাজচত হন।
১৯৪৪ িায়ল কলকাতাে ফজরদপুরবািীর উয়দ্যায়গ গঠিত 'ফজরদপুর জেজিক্ট এয়িাজিয়েেন'-এর িম্পাদক জনব যাজচত
হন।
১৯৪৬ িায়ল জবনা প্রজতিজিতাে ইিলাজমো কয়লি িাে িাংিয়দর িািারর্ িম্পাদক জনব যাজচত হন এবাং হগাপালগি
মহকুমা মুিজলম লীয়গর িািারর্ িম্পাদক জনযুক্ত হন।
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১৯৪৮ িায়ল মুিজলম লীগ িরকায়রর গর্জবয়রািী ভূজমকার জবয়রাজিতা কয়র জতজন মুিজলম লীগ তযাগ কয়রন। ৪ো
িানুোজর গেন কয়রন পূব য পাজকস্তান মুিজলম িােলীগ। নবগঠিত এ দয়লর অন্যতম দাজব জিল বাাংলা ভাষায়ক
রাষ্ট্রভাষা করা। ২৩ হফব্রুর়্োজর প্রিানমন্ত্রী খািা নাজিমুজিন উদুয়য ক রাষ্ট্রভাষা রূয়প হোষর্া জদয়ল হদেব্যাপী প্রজতবায়দর
ঝে়ে উয়ে এবাং রাষ্ট্রভাষা আয়দালয়নর সূচনা হর়্ে। এ আয়দালয়নর হনতৃয়ে থাকা হেখ মুজিবয়ক ১১ মাচ য িািারর্
িমযেে পালন কায়ল িজচবালয়ের িাময়ন হথয়ক হেফতার করা হে। প্রবল িাে আয়দালয়নর মুয়খ তায়ক মুজক্ত হদো
হয়লও জবজভন্ন অজুহায়ত দফাে দফাে তায়ক হেফতার এবাং কয়েকবার কারামুজক্তর পর ১৯৫০ িায়লর ১১ মাচ য
মুজিবয়ক হেফতার কয়র প্রাে দুই বির হিয়ল আেক রাখা হর়্ে। একোনা কারারুে হয়ে অসুস্থ হওো িয়েও জতজন
রািনীজতয়ত িজক্রে থায়কন। ১৯৫২ িায়ল ভাষা আয়দালয়নর চূড়ান্ত পয়ব য ১৬ই হফব্রুোজর হথয়ক ২৭য়ে হফব্রুোজর পর্ যন্ত
হেখ মুজিবুর রহমান কারাবজদ অবস্থাে অনেন িমযেে পালন করয়ল শস্বরাচারী পাজকস্তায়নর িরকার তায়ক মুজক্ত
জদয়ত বাে হে।
১৯৫৩ িায়লর ৯ই জুলাই পূব য পাজকস্তান আওোমী মুিজলম লীয়গর কাউজিল অজিয়বেয়ন হেখ মুজিবুর রহমান দয়লর
িািারর্ িম্পাদক জনব যাজচত হন। আর এভায়বই তাঁর হনতৃয়ের ক্রমজবকাে েয়ে। হিল জুলুম অতযাচার হকান জকছুই
তাঁয়ক দমায়ত পায়রজন। জতজন হয়ে ওয়েন বঙ্গবন্ধু। বাঙাজলর িাজতর জপতা। তার হনতৃয়েই ভজবষ্যৎ বাাংলায়দয়ের
জবকাে ও স্বািীনতা িাংোয়মর নতুন র্াো সূজচত হে। পৃজথবীর বুয়ক প্রজতজিত হে স্বািীন বাাংলায়দে।
বঙ্গবন্ধুর িমে হিল িীবন:
কারা অজিদপ্তর হথয়ক প্রকাজেত ‘৩০৫৩ জদন’ বইটি িাজতর জপতার িমে হিল িীবনয়ক হকন্দ্র কয়র রজচত। এই
বইয়ের তথ্যসূে জবয়েষয়র্ হদখা র্াে ১৯৩৮ হথয়ক ১৯৭২ এর ময়ে জতজন ১৭ বার হেফতার হয়ে জবজভন্ন হমোয়দ
কারাগায়র হমাে ৩০৫৩ জদন তাঁর হর্ৌবয়নর ৮ বির ৪ মাি িময়ের হবেী আেক জিয়লন। কারাগায়র আেক অবস্থাে
বঙ্গবন্ধু 'অিমাপ্ত আত্মিীবনী', 'কারাগায়রর হরািনামচা' এবাং আমার হদখা নয় চীন এই জতনটি ঐজতহাজিক েন্থ রচনা
কয়রন। েন্থ গুয়লা পাে কয়র আমায়দর আগামী প্রিন্ম বঙ্গবন্ধু িম্বয়ে অয়নক অিানা তথ্য িানয়ত পারয়ব।
বঙ্গবন্ধুর রািবনজতক িীবন:
১৯৫৪ িায়ল মাচ য মায়ি অনুজিত িািারর্ জনব যাচয়ন হগাপালগয়ির টুজঙ্গপাড়া এলাকা হথয়ক পূব যবঙ্গ প্রায়দজেক
পজরষয়দর িদস্য জনব যাজচত হন এবাং ১৪ই হম হেয়র বাাংলা এয়ক ফিলুল হয়কর হনতৃোিীন যুক্তফ্রন্ট মজন্ত্রিভাে কৃজষ,
বন ও িমবাে মন্ত্রী জহয়িয়ব েপথ েহর্ কয়রন।
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১৯৫৫ িায়লর ৫ই জুন বঙ্গবন্ধু গর্পজরষয়দর িদস্য জনব যাজচত হন। ২৫ আগে জতজন পূব য পাজকস্তায়নর স্বার়্েত্তোিয়নর
পয়ি জবজভন্ন দাজব গর্পজরষয়দ উপস্থাপন কয়রন। ২১ অয়ক্টাবর আওোমী মুিজলম লীয়গর কাউজিল অজিয়বেয়ন
দয়লর নাম হথয়ক 'মুিজলম' েব্দ প্রতযাহার করা হে এবাং জতজন পুনঃ দয়লর িািারর্ িম্পাদক জনব যাজচত হন।
১৯৫৬ িায়লর ১৬ই হিয়েম্বর বঙ্গবন্ধু হকাোজলেন িরকায়রর জেল্প বাজর্িয েম ও দুনীজত দমন ও জভয়লি এইে
দপ্তয়রর মজন্ত্রে লাভ কয়রন।
১৯৫৭ িায়ল িাংগেনয়ক সুিাংগঠিত করার লয়িয জতজন মজন্ত্রিভা হথয়ক পদতযাগ কয়র দয়লর দাজেেভার েহর্ কয়রন।
১৯৫৮ িায়লর ৭ই অয়ক্টাবর পাজকস্তায়নর হপ্রজিয়েন্ট হমির হিনায়রল ইস্কাদার জমিযা ও িামজরক বাজহনীর প্রিান
হিনায়রল আইয়ুব খান িামজরক োিন িাজর কয়র রািনীজত জনজষে কয়রন। ১৯৫৮ িায়লর ১২ অয়ক্টাবর হেফতার
হন।
১৯৬০ িায়লর ১৭ জেয়িম্বর মুজক্ত পান । রািনীজত জনজষে জিল, স্বাভাজবক চলায়ফরাে জনয়ষি জিল।
১৯৬১ িায়ল বঙ্গবন্ধু আইয়ুব খায়নর িামজরক োিয়নর জবরুয়ে আয়দালন ও বাাংলায়দয়ের স্বািীনতা িাংোয়মর লয়িয
কাি করার িন্য স্বািীন বাাংলা জবপ্লবী পজরষদ নায়ম একটি হগাপন িাংগেন প্রজতিা কয়র প্রজত মহকুমা ও থানাে
জনউজক্লোি গেন কয়রন।
১৯৬৪ িায়লর ১১ই মাচ য বঙ্গবন্ধুর উয়দ্যায়গ িব যদলীে িাংোম পজরষদ গেন করা হর়্ে।
১৯৬৬ িায়ল বঙ্গবন্ধু ঐজতহাজিক ৬ দফা হোষর্া কয়রন এবাং িে দফার পয়ি িনমত সৃজষ্ট্র উয়িয়শ্য িারা বাাংলাে
গর্িাংয়র্াগ শুরু কয়রন। বঙ্গবন্ধু এ বিয়রর প্রথম জতন মায়ি আেবার হেপ্তার হন। মূলত এই ৬ দফা পাজকস্তাজন
শস্বরাচারী িরকায়রর জভত নাজড়য়ে হদে।
১৯৬৮ িায়ল পাজকস্তানয়ক জবজচ্ছন্ন করার অজভয়র্ায়গ বঙ্গবন্ধুয়ক এক নম্বর আিাজম কয়র হমাে ৩৫ িয়নর জবরুয়ে
আগরতলা ষে়ের্ন্ত্র মামলা দায়ের হে।
১৯৬৯ িায়লর ২২ হফব্রুোরী িনগয়র্র অব্যাহত চায়পর মুয়খ হকন্দ্রীে িরকার আগরতলা ষে়ের্ন্ত্র মামলা প্রতযাহার
কয়র বঙ্গবন্ধু িহ অন্যান্য আিাজময়ক মুজক্ত দায়ন বাে হে। ২৩ হফব্রুোরী হরিয়কাি য মেদায়ন হকন্দ্রীে িাে িাংোম
পজরষদ হথয়ক হেখ মুজিবুর রহমানয়ক আনুিাজনকভায়ব বঙ্গবন্ধু উপাজিয়ত ভূজষত করা হে। এবিরই ৫ই জেয়িম্বর
হহায়িন েহীদ হিাহরাওোদীর মৃতুযবাজষ যকী উপলয়ি আওোমী লীয়গর আয়লাচনা িভাে বঙ্গবন্ধু পূব য বাাংলার
নামকরর্ কয়রন ‘বাাংলায়দে’।
১৯৭০ িায়লর ৬ই িানুোজর বঙ্গবন্ধু পুনরাে আওোমী লীয়গর িভাপজত জনব যাজচত হন। ৭ ও ১৭ই জেয়িম্বর প ঞ্জকস্ত র্নর
জ তীয় ও প্র র্দঞ্জশক পঞ্জরষর্দর িািারর্ জনব যাচয়ন আওোমী লীগ পূব য পাজকস্তায়নর িাতীে পজরষয়দর ১৬৯টি আিয়নর
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ময়ে ১৬৭টি আিন এবাং প্রায়দজেক পজরষয়দর ৩০০টি আিয়নর ময়ে ২৮৮টি আিন লাভ করয়লও পাজকস্তাজনরা
িাংখ্যাগজরি দল আওোমী লীয়গর কায়ি িমতা হস্তান্তর না করাে িারা বাাংলাে প্রজতবায়দর ঝড় উয়ে।
১৯৭১ িায়লর ৭ই মাচ য হরিয়কাি য মর়্েদায়ন বঙ্গবন্ধুর ঐজতহাজিক ভাষয়র্ হোষর্া করা হে 'এবায়রর িাংোম আমায়দর
মুজক্তর িাংোম এবায়রর িাংোম স্বািীনতার িাংোম'। ২০১৭ িায়লর অয়ক্টাবয়র ভাষর্টি ইউয়নয়স্কা হথয়ক "জবশ্ব প্রামাণ্য
ঐজতহয" জহয়িয়ব স্বীকৃজত পাে র্া জবয়শ্বর হেি ১০০টি ভাষয়র্র ময়ে অন্যতম।
১৯৭১ এর ২৫ মাচ য রাত ১২.২০ জমজনয়ে বঙ্গবন্ধু বাাংলায়দয়ের স্বািীনতা হোষর্া কয়রন। পাজকস্তান হিনাবাজহনী রাত
১.৩০ জমজনয়ে বঙ্গবন্ধুয়ক িানমজির ৩২ নম্বর বািভবন হথয়ক হেফতার কয়র ঢ্াকা হিনাজনবায়ি জনয়ে র্াে এবাং
জতন জদন পর তায়ক বজদ অবস্থাে পাজকস্তায়ন জনয়ে র্াে।
১৯৭১ িায়লর ১৭ই এজপ্রল বঙ্গবন্ধুয়ক রাষ্ট্রপজত, শিেদ নিরুল ইিলাম অস্থােী রাষ্ট্রপজত এবাং তািউজিন আহয়মদয়ক
প্রিানমন্ত্রী কয়র হময়হরপুয়রর শবদ্যনাথতলার আম্রকানয়ন (মুজিবনগর) বাাংলায়দয়ের অস্থােী িরকার গঠিত হে।
মুজক্তযুে হেয়ষ ১৯৭১ িায়লর ১৬ ই জেয়িম্বর ঐজতহাজিক হরিয়কাি য মেদায়ন পাজকস্তাজন বাজহনীর আত্মিমপযয়র্র মে
জদয়ে মুজক্তযুয়ে জবিে অিযয়নর মােয়ম বাাংলায়দয়ের স্বািীনতা অজিযত হর়্ে।
১৯৭১ িায়লর ৭ই হিয়েম্বর পাজকস্তায়নর ফেিালাবাদ লালপুর হিয়ল বঙ্গবন্ধুর হগাপন জবচার অনুজিত কয়র তায়ক
হদেয়রাহী হোষর্া কয়র মৃতুযদে প্রদান করা হে। জকন্তু আন্তিযাজতক চায়পর মুয়খ ১৯৭২ িায়লর ৮ই িানুোজর পাজকস্তান
িরকার বঙ্গবন্ধুয়ক মুজক্ত জদয়ত বাে হে। হিজদনই বঙ্গবন্ধু ঢ্াকার উয়িয়শ্য লিন র্ান। লিয়ন জিটিে প্রিানমন্ত্রী
এেওোে য হীয়থর িায়থ িািাৎ হে। ৯ িানুোজর জদজেয়ত র্াোজবরজত কয়রন। জদজে জবমানবদয়র ভারয়তর রাষ্ট্রপজত
জভ জভ জগজর ও প্রিানমন্ত্রী জময়িি ইজদরা গােী বঙ্গবন্ধুয়ক স্বাগত িানান। ১০ িানুোজর জতজন ঢ্াকাে হপৌৌঁিায়ল
হরিয়কাি য মেদায়ন তাঁয়ক অজবস্মরনীে িাংবি যনা জ্ঞাপন করা হর়্ে। ১২ ই িানুোজর জতজন প্রিানমন্ত্রীর দাজেেভার েহর্
কয়রন। নতুন আোর উিীপনা জনয়ে স্বািীনতার সুফল মানুয়ষর েয়র েয়র হপৌৌঁয়ি হদোর প্রতযে জনয়ে অেির হয়লও
তা পূরর্ হবার আয়গই হিনাবাজহনীর একদল উচ্চাজভলাষী জবশ্বািোতক অজফিারয়দর হায়ত ১৯৭৫ এর ১৫ই আগে
কালরায়ত জনি বািভবয়ন জতজন িপজরবায়র জনহত হন র্া বাাংলার ইজতহায়ি এক কলঙ্কমে েেনা জহয়িয়ব জচজিত।
বাঙাজল িাজত এই জদবিটিয়ক িাতীে হোক জদবি জহয়িয়ব পালন কয়র।
মানজবক গুর্াবলী: জেশু বেয়িই বঙ্গবন্ধু হেখ মুজিবুয়রর চজরয়ের ময়ে পয়রাপকারী শবজেষ্ট্য ও মানজবক গুর্াবলীর
পজরস্ফুেন েয়েয়ি। হকান অিহাে হলাক তার কাি হথয়ক িাহায্য হচয়ে পােজন এমন নজির হনই। মানুয়ষর দুঃখ কয়ষ্ট্
আমৃতুয তার মন হেঁয়দয়ি।
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জবজেষ্ট্ পজেত ে. মুহাম্মদ এনামুল হক জেিাথীয়দর উয়িয়শ্য ১৯৭৩ িায়ল "বঙ্গবন্ধু হেখ মুজিবুর রহমান" জেয়রানায়ম
একটি জনবয়ে উয়েখ কয়রয়িন, "দে বিয়রর মুজিব জনয়িয়দর অাংে হইয়ত িবনক গজরব প্রিায়ক চাউল জদোজিয়লন।
তখন জতজন তাঁহার জপতায়ক বজলোজিয়লন, বাবা আমায়দর মত ওয়দরও হতা ক্ষুিা আয়ি।" বঙ্গবন্ধুর শকয়োর িীবয়ন
এিরয়নর আয়রা অয়নক েেনা আয়ি। হর্মন- একজদন জমেন স্কুয়লর জেিক, রিরিন হিনগুয়প্তর বাজড় হথয়ক প্রাইয়ভে
পয়ড় বাজড় হফরার পয়থ খাজল গায়ে এক হিয়লয়ক হদয়খ জতজন জনয়ির িামা খুয়ল তায়ক জদয়ে জদয়েজিয়লন। আর
একজদন ঝুম বৃজষ্ট্য়ত একিন বৃে মানুষয়ক জভিয়ত হদয়খ জকয়োর মুজিব তার জনয়ির িাতা তায়ক জদয়ে জভিয়ত
জভিয়ত বািাে র্ান। জেশু মুজিয়বর ময়ন এই হর্ মানুয়ষর প্রজত দরদ তা হকান জকছুর িায়থ তুলনা করা র্াে না।
হগাপালগি জমেন স্কুয়ল পড়ার িমে কািী আব্দুল হাজমদ মাোর িায়হব জিয়লন জকয়োর মুজিয়বর গৃহজেিক।
মাোর িায়হব হগাপালগয়ি মুিজলম হিবা িজমজত গয়ড় হতায়লন। তাঁর রািবনজতক দেযন মুজিবয়ক প্রভাজবত কয়র।
জতজন অন্যয়দর িায়থ বাজড় বাজড় জগয়ে মুজষ্ট্জভিার চাল উোয়তন গজরব হিয়লয়দর িাহায্য করার িন্য। ১৯৩৭ িায়ল
মাোর িায়হয়বর মৃতুযর পর জকয়োর মুজিব মুিজলম হিবা িজমজতর িম্পাদক জনযুক্ত হন।
১৯৪৩ িাল (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পঞ্চায়ের মন্বন্তর, হদয়ে শুরু হে ভোবহ দুজভযি। ১০ োকা ময়নর চাল জবজক্র হে ৫০
োকাে। প্রজতজদন অনাহায়র মানুষ মারা র্াে, রাস্তাে পয়ড় থায়ক। কাংয়েি, ফয়রাোে য ব্লক ও কজমউজনে পাটিরয
কমীয়দর িয়ঙ্গ মুিজলম লীয়গর যুবকমীয়দর জনয়ে ঐকযবেভায়ব দুজভযি প্রজতয়রাি কজমটিয়ত হর্াগদান কয়রন হেখ
মুজিব। দুজভযিপীজড়তয়দর িাহায্যায়থ য হলখাপড়া হিয়ড় োয়ম োয়ম লঙ্গরখানা পজরচালনা কয়রন। হগাপালগয়িও জতজন
োর্কায়র্ য অাংেেহর্ কয়রন।
১৯৪৬ িায়ল ১৬ই আগে মুিজলম লীগ আহুত প্রতযি িাংোম জদবিয়ক হকন্দ্র কয়র সূজচত কলকাতা ও জবহায়র
দাঙ্গাপীজড়ত এলাকাে িজতেস্থয়দর পায়ে দাঁড়ান হেখ মুজিব। েরর্াথী ও হমাহায়িরয়দর িাহায্যায়থ য প্রার্ান্তকর
পজরেম কয়র কযাম্প স্থাপন কয়রন এবাং তায়দর থাকার সুবয়দাবস্ত কয়রন। আর এিব মানবতাবাজদ চাজরজেক
গুর্াবলীর িন্য জতজন জদয়ন জদয়ন হয়ে উয়েন বাাংলায়দয়ের স্বপ্নরষ্ট্া ও বাঙাজল িাজতর জপতা।
মানবয়প্রমী বঙ্গবন্ধুর মানুয়ষর প্রজত অিামান্য দরদ জিল। হিাে-বড়, িনী-গজরব জনজব যয়েয়ষ জতজন িবাইয়ক
ভায়লাবািয়তন। জতজন মানুষয়ক মানুষ জহয়িয়ব জবয়বচনা করয়তন। মৃতুযর আগ মুহূয়তযও জতজন তাঁর মানবয়প্রয়মর
দৃষ্ট্ান্ত হরয়খ হগয়িন। বঙ্গবন্ধু হতযা মামলার িািী হিজলম (আব্দুল) হিােয়বলা হথয়কই বঙ্গবন্ধুর পজরবায়রর িয়ঙ্গ
থাকয়তন। বঙ্গবন্ধু হতযা মামলাে িািয হদোকায়ল আব্দুল উয়েখ কয়রন, দুইিন কায়লা হপাোকিারী তায়ক লিয
কয়র গুজল করয়ল তার হায়ত এবাং হপয়ে গুজল লায়গ। গুজল হখয়ে জতজন দরিার িাময়নই পয়ে়ে র্ান। পয়র জিঁজড়র পায়ে
হহলান জদয়ে বয়ি থাকা অবস্থাে হদয়খন ৪/৫ িন আজমযর হলাক বঙ্গবন্ধুয়ক তাঁর রুম হয়ত িয়র জিঁজড়র জদয়ক জনয়ে
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র্ায়চ্ছ। র্াবার িমে বঙ্গবন্ধু তায়ক রক্তাক্ত অবস্থাে হদয়খ বয়লজিয়লন, 'ঐ হিয়লো হিােয়বলা হথয়ক আমায়দর এখায়ন
থায়ক, এয়ক হক গুজল করয়লা?' এইরকম একো অজচন্তনীে ভীজতকর পজরজস্থজতয়তও বঙ্গবন্ধুর মন হেঁয়দ উয়েজিল
কায়ির হিয়ল আব্দুয়লর িন্য। বঙ্গবন্ধু কন্যা হেখ হাজিনাও জপতার ময়তাই মানব দরদী একিন মানুষ। জতজন
মানবতার িননী জহয়িয়ব আি ভুবনখ্যাত। জতজন তাঁর িকল কায়ির মােয়ম অিহাে-দজরর-দুস্থ- প্রজতবেী ও জহিড়া
িকলয়ক িাোর মত আগয়ল রাখয়ত চান।। অিহাে হরাজহঙ্গায়দর আেে জদয়ে জতজন মানজবক বঙ্গবন্ধুর আদেযয়ক
প্রজতপালন কয়রয়িন।
বতযমায়ন পাজরবাজরক ও িামাজিক মূল্যয়বায়ির অবিয়ের কারয়র্ িমায়ি এক িরয়নর অজস্থরতা অনাচার শতজর
হয়র়্েয়ি। মানজবক মূল্যয়বাি সৃিয়নর মােয়ম তৃর্মূল হথয়ক হকন্দ্র পর্ যন্ত িকয়লর মায়ঝ মানবাজিকার সুরিাে
িয়চতনতা সৃজষ্ট্য়ত আিয়কর িােিােীরা একয়র্ায়গ কাি করয়ল আমরা উন্নত িমৃে বাাংলায়দয়ের পাোপাজে মানজবক
বাাংলায়দেয়ক পৃজথবীর বুয়ক পজরজচত করয়ত িমথ য হয়বা। মানজবক বঙ্গবন্ধুর আদেযয়ক িারর্ কয়র িাে-িােীরা
এজগয়ে র্ায়ব এোই প্রতযাো। বঙ্গবন্ধুর িন্মেতবষ য অঙ্গীকার সুরজিত হয়ব মানুয়ষর অজিকার।
তথ্য সহ ঞ্জয়ক াঃ
০১। অসি প্ত আত্মজীবনী, শশখ মুঞ্জজবুর রহি ন
০২। ক র ি র্রর শর জন িে , শশখ মুঞ্জজবুর রহি ন
০৩। আি র শদখ নয় েীন, শশখ মুঞ্জজবুর রহি ন
০৪। ৩০৫৩ ঞ্জদনাঃ জ ঞ্জতর ঞ্জপত র সিগ্র শজে জীবন, ক র সদর দপ্তর
০৫। বঙ্গবন্ধুর জীবনাঃ ক েপঞ্জি, আর্য়শ হক
০৬। https://www.bbc.com/bengali/mobile/news/2010/08/100814_mrkmujib.shtml
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িব যিনীন মানবাজিকার হোষর্াপে- 1948
1. িন্ম হথয়কই হেঁয়চ থাকার িম্মানিনক অজিকার
2. কায়রা প্রজত হকান শবষম্য নে
3. স্বািীন ও জনরাপদ িীবয়নর অজিকার
4. হকান প্রকার দািে নে
5. জনিুর জনর্ যাতন, অবমাননাকর আচরর্ জনজষে
6. মানুষ জহয়িয়ব পৃজথবীর িব যে িমান অজিকার
7. আইয়নর হচায়খ িবাই িমান
8. জবচার আদালয়ত প্রজতকার লায়ভর অজিকার
9. হবআইজনভায়ব আেক বা হদে হথয়ক জনব যািন নে
10. জনরয়পি জবচার লায়ভর অজিকার
11. আদালয়ত হদাষী প্রমাজর্ত না হওো পর্ যন্ত জনয়দ যাষ
12. ব্যজক্তগত হগাপনীেতা সুরিার অজিকার
13. জনি হদয়ে স্বািীনভায়ব চলাচয়লর অজিকার
14. জনি হদয়ে জনর্ যাজতত হওোর আোংকা থাকয়ল জভন্ন হদয়ে আেে লায়ভর অজিকার
15. িাতীেতা লায়ভর অজিকার
16. জববাহ এবাং পজরবার গেয়নর অজিকার
17. িম্পজত্তর মাজলক হওোর অজিকার
18. িময, জবয়বক ও জচন্তার স্বািীনতার অজিকার
19. মত প্রকায়ের স্বািীনতা
20. োজন্তপূর্ য িভা-িমায়বে ও িজমজত গেয়নর অজিকার
21. গর্তাজন্ত্রক অজিকার
22.িামাজিক জনরাপত্তা লায়ভর অজিকার
23. স্বািীনভায়ব কাি হবয়ি হনোর অজিকার
24. জবোম ও অবিয়রর অজিকার
25. খাদ্য, বস্ত্র, বািস্থান, জচজকৎিা ও প্রয়োিনীে হিবা প্রাজপ্তর অজিকার
26. িবার িন্য জেিার অজিকার
27. হমিািে িাংরিয়র্র অজিকার
28.মুক্ত জবয়শ্ব িকয়লর অাংেীদাজরয়ের অজিকার
29. অয়ন্যর অজিকার সুরিাে জনয়ির দাজেে
30.মানবাজিকার হকউ হকয়ড় জনয়ত পায়র না।
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অপর ি এবং ি নব ঞ্জিক র েঙ্ঘন :
অপর ি এবং ি নব ঞ্জিক র েঙ্ঘন এই দুটি ঞ্জবষর্য় আি র্দর স্পষ্ট ি রি র্থ ক দরক র। শক ন অপর ি সংঘটিত
হওয় র স র্র্থ স র্র্থই ি নব ঞ্জিক র েঞ্জঙ্ঘত হয়ন ।
অপর ি: আইর্ন শ ঞ্জস্তর্য গ্য সব কিেক ণ্ডই অপর ি। শযিন- শজ রপূব েক ক র্র সম্পঞ্জত্ত দখে, ক উর্ক আঘ ত ব
ঞ্জনয ে তন কর , চুঞ্জর-র্ ক ঞ্জত, িষ েি, হতয ইতয ঞ্জদ সবঞ্জকছুই অপর ি। এইসব অপর ি সংঘটিত হওয় র স র্র্থ স র্র্থই
একজন ি নুর্ষর ি নব ঞ্জিক র েঞ্জঙ্ঘত হর্য় য য় ন ।
কখন ি নব ঞ্জিক র েংঞ্জঘত হয়: শক ন অপর িমূেক ঘটন সংঘটিত হওয় র পর শি জদ ঞ্জর ঞ্জবে র ব্যবস্থ য় য র্দর
গুরুত্বপূি ে ভুঞ্জিক রর্য়র্ি শযিনাঃ পুঞ্জেশ, র্ ক্ত র, আইনজীবী, ঞ্জবে রক ব দ ঞ্জয়ত্বপ্র প্ত শক ন ব্যঞ্জক্ত ব দপ্তর/ সংস্থ
যঞ্জদ ত র্দর দ ঞ্জয়ত্ব সঠিকভ র্ব প েন কর্র এবং িঞ্জতগ্রস্থ ব্যঞ্জক্ত ব পর্ির ন্য য়ঞ্জবে র ঞ্জনঞ্জিত কর্র ত হর্ে
ি নব ঞ্জিক র েঙ্ঘন হয় ন । ঞ্জকন্তু যঞ্জদ ত র ত ন কর্র দ ঞ্জয়ত্ব প ের্ন অবর্হে ব যর্থ যর্থ ক য েকর ব্যবস্থ গ্রহি
ন কর্র ত হর্ে িঞ্জতগ্রস্থ ব্যঞ্জক্ত ব পর্ির ি নব ঞ্জিক র েঙ্ঘন হয়। শযিনাঃ যঞ্জদ শক ন গৃহকিী ঞ্জনয ে তর্নর ঞ্জশক র
হর্য় র্থ ন য় ি িে করর্ত শির্ে র্থ ন যঞ্জদ ি িে ন শনয় ব ি িে ঞ্জনর্ত িঞ্জর়্িঞ্জস কর্র ব ঠিকিত তদন্ত ন কর্র
ি ঞ্জিেঞ্জত কর্র ব ঞ্জবে র প্র র্থীর স র্র্থ অর্স জন্যমূেক আেরি ব হয়র িী কর্র ত হর্ে ওই গৃহকিীর ি নব ঞ্জিক র
েঞ্জঙ্ঘত হয়।

