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প্রপ্রস ধবজ্ঞধিআইনশৃঙ্খো রক্ষাকারী বাধিনীর সদস্যলদর জন্য মানবাধিকার প্রধশক্ষণ ধবষয়ক
মতধবধনময় সভা
জাতীয় মানবাধিকার কধমশন, ধিউম্যান রাইটস প্রপ্রাগ্রাম- ইউএনধিধি
এর সিল াধিতায় ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জারতক
সম্মেলন ককম্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণােয় এবং বাংোলদশ পুধেলশর উচ্চ
ি যালয়র কমযকতযাবৃলের সালে আইনশৃঙ্খো রক্ষাকারী বাধিনীর
সদস্যলদর জন্য মানবাধিকার প্রধশক্ষণ ধবষয়ক মতধবধনময় সভার
আলয়াজন কলর।
সভায় প্রিান অধতধে ধিলসলব উিধিত ধিলেন জনাব আসাদুজ্জামান
খাঁন, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণােয়। ধবলশষ অধতধে ধিসালব উিধিত
ধিলেন জনাব প্রমাঃ নধজবুর রিমান, মুখ্য সধচব, প্রিানমন্ত্রীর কা যােয়;
জনাব প্রমাস্তাফা কামাে উদ্দীন, সধচব, জনধনরািত্তা ধবভাি, স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণােয়; ি. প্রমািাম্মদ জালবদ িালটায়ারী, ধবধিএম (বার), মিাপুধেশ িধরদশযক, বাংোলদশ পুধেশ; জনাব সুদীি মুখাজী, কাধি
ধিলরক্টর, জাধতসংঘ উন্নয়ন কমযসূধচ (ইউএনধিধি), বাংোলদশ এবং জনাব প্রবনজীর আিলমদ, ধবধিএম(বার), মিািধরচােক, রযাব
প্রফালস যস। সভায় সভাপরতত্ব কম্মিন র্াতীয় মানবারিকাি করমশম্মনি মাননীয় কেয়ািম্যান কার্ী রিয়াজুল হক।
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “বাংোলদলশর আইন শৃঙ্খো বাধিনী জনিলণর বন্ধু িলয় দাঁধিলয়লি। জনিলণর ধবশ্বাস অজযন কলরলি।
সফেতার সালে জধি দমন কলরলি। বাংোলদলশর পুধেশ মানবাধিকার সম্পলকয সলচতন। আধম মলন কধর, জাতীয় মানবাধিকার
কধমশন কর্তযক প্রস্তুতকৃত প্রধশক্ষণ ম্যানুলয়ে দ্বারা আইন শৃঙ্খো বাধিনীর সদস্যিণ আরও উিকৃত িলব। তারা আরও ভােভালব কাজ
করলত িারলব”।
জনাব নধজবুর রিমান বাংোলদশ পুধেলশর সক্ষমতা বৃধদ্ধর উলদ্দলে জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর প্রধশক্ষলণর উলযািলক স্বািত
জাধনলয়লিন। ধতধন বলেন, বাংোলদশ পুধেলশর প্রকৌশেিত িধরকল্পনা আলি। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী পুধেলশর প্রক্ষত্র আরও ধবস্তৃত কলরলিন।
বতযমালন িাইওলয় পুধেশ, ধশল্প পুধেশ, ি যটন পুধেশ ইতযাধদ রলয়লি” । ধতধন মানবাধিকার প্রধশক্ষণলক সফে করার জন্য সকে ি যালয়র
পুধেলশর সালে আলোচনা করার ধবষলয় গুরুত্বালরাি কলরলিন।
জনাব জালবদ িালটায়াধর ধবধিএম (বার) বলেন, “বাংোলদশ পুধেলশর প্রধতটি প্রেলভলে মানবাধিকালরর প্রধশক্ষণ প্রদয়া িলয়লি।
আইনশৃঙ্খো বাধিনীলক প্র িধরধিধতলত তাৎক্ষধনকভালব ধসদ্ধান্ত ধনলত িয় তা ধবলবচনায় প্রনয়া প্রলয়াজন। ম্যানুলয়েটা কনলেবে,

এসআই এবং এএসধি এই ধতন প্রেণীর জন্য আোদাভালব উিল ািী কলর ততধর করলে ভাে িলব। তাই এই ধতন প্রেণীর কমযকতযা/
কমযচারীর সালে আলোচনা কলর ততধর করা িলে প্রধশক্ষণ সফে িলব।সবলচলয় প্রবধশ প্রলয়াজন দক্ষতা ও আচরণিত ধদলক প্রজার প্রদওয়া”।
জনাব প্রমাস্তাফা কামাে উদ্দীন বম্মলন, “মানবারিকাি একটি আম্মপরিক রবষয়। মানবারিকাি নীরতগতভাম্মব সািা রবম্মেি র্ন্য এক
হম্মলও প্রাম্ময়ারগক রিক কেম্মক এটা রবরভন্ন কিম্মশ রবরভন্ন িকম। প্ররতটা কিম্মশ অপিাম্মিি িিন ও এম্মকক িকম। সমম্ময়ি পরিবতজম্মনি
সাম্মে সাম্মে অপিাম্মিি িিন পাম্মে যায়। পুধেলশর সালে সালে জনিলণর মাইন্ডলসট িধরবতযন করলত িলব। ধবচারব্যবিার সালে ারা
জধিত তালদরলকও মানবাধিকার প্রধশক্ষণ ধদলত িলব। নীধত- তনধতকতালক প্রজার ধদলত িলব।”
জনাব প্রবনজীর আিলমদ ধবধিএম(বার) বলেন, “আমালদর আইন শৃঙ্খো বাধিনী ইধতমলে মানবাধিকার ধবষয়ক অলনকগুলো প্রধশক্ষণ
গ্রিণ কলরলি। আধম মলন কধর, জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর প্রধশক্ষলণর পূলব য আইন শৃঙ্খো বাধিনীর মানবাধিকালরর প্রকান প্রকান
প্রক্ষলত্র প্রধশক্ষণ প্রলয়াজন তা াচাই করা দরকার। ক্রাধন্তকালে ধকভালব মানবাধিকালরর ধবষয়টি ধবলবচনায় ধনলয় আমরা কাজ করলত
িাধর তা এই প্রধশক্ষণ ম্যানুলয়লে অন্তর্ভযক্ত করা দরকার। প্রধশক্ষণ শুধু প্রেকচারধভধত্তক নয় প্রালয়াধিক ধবষয়গুলো এর মলে োকা উধচত”
করমশম্মনি মাননীয় কেয়ািম্যান কার্ী রিয়াজুল হক বম্মলন, “র্াতীয় মানবাধিকার কধমশন আইন ২০০৯ এর িারা ১২ (ে) অনুসালর
কধমশলনর অন্যতম কাজ িে আইন শৃঙ্খো বাধিনীর সদস্যলদর মানবাধিকার ধবষয়ক প্রধশক্ষণ প্রদান করা। কধমশন সন্ত্রাস ও
জধিবাদসি ক্রাধন্তকােীন সমলয় আইন শৃঙ্খো বাধিনীর সফে কা যক্রম ধবশ্বব্যািী সমাদৃত িলয়লি। মানবাধিকার কধমশন আজলকর
সভায় পুধেলশর ঊর্ধ্যতন কমযকতযালদর মতামত ধনলয় একটি ওয়াধকযং গ্রুি ততধর করলব া প্রধশক্ষণ ম্যানুলয়লের প্রােধমক খসিা
ি যালোচনা করলব। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মানবাধিকার ও আইলনর শাসন সমুন্নত প্ররলখ কাজ করার জন্য পুধেলশর প্রধত প্র ধদকধনলদ যশনা
ধদলয়লিন তা ম্যানুলয়লে অন্তর্ভযক্ত করলত িলব।”
সভায় স্বািত বক্তব্য রালখন জনাব প্রমাঃ নজরুে ইসোম, সাব যক্ষধণক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কধমশন। মানবাধিকার ধবষয়ক
প্রধশক্ষণ ম্যানুলয়ে এর ওির আলোচনা কলরন প্রমাঃ মধনরুে ইসোম ধবধিএম (বার), অধতধরক্ত কধমশনার, প্রটরধরজম এবং
ট্রান্সন্যাশনাে ক্রাইম ইউধনট, ধিএমধি; ধিউম্যান রাইটস প্রপ্রাগ্রাম ধবষয়ক িারনািত্র উিিািন কলরন শমীো রাসুে, ধচফ প্রটকধনকযাে
এিভাইজর, ধিউম্যান রাইটস প্রপ্রাগ্রাম- ইউএনধিধি।

িন্যবাদালন্ত,

ফারিানা সাঈদ
জনসংল াি কমযকতযা
জাতীয় মানবাধিকার কধমশন, বাংোলদশ
প্রমাবাঃ ০১৭৯০৫৩৬৯৩৬

