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প্রেি বিজ্ঞবি-  

কথিত বাাংলাদেশ মানবাথিকার কথমশন থিদক 'কথমশন' শব্দ ব্যবহাদর থবজ্ঞ আোলদতর থনদেিাজ্ঞা 

   সুপ্রীম থকাদট ের থবজ্ঞ আইনজীবী জনাব থমাোঃ আবু হাথনফ কথিত “বাাংলাদেশ মানবাথিকার কথমশন” কর্তেক নাদমর থশদে 

‘কথমশন’ শব্দটি সব েত্র ব্যবহাদরর উপর থনদেিাজ্ঞার আদেশ প্রাি েনা কদর মহামান্য হাইদকাট ে থবভাদে জনস্বাদি ে থরট মামলা ১৮৫ (এদনক্স 

২৪)/২০২০ োদের করদল েত ২৯ জুন ২০২০ তাথরখ মহামান্য হাইদকাট ে থবভাদের মাননীে থবচারপথত থজ থব এম হাসান শুনাথন অদে 

রাষ্ট্রীে প্রথতষ্ঠান জাতীে মানবাথিকার কথমশন এর সাদি সাাংঘথে েক এবাং আইন থবদরািী হওোে বাাংলাদেশ মানবাথিকার কথমশন তার 

নাদমর থশদে 'কথমশন' শব্দটি এবাং নাদমর সাংথিপ্ত রূপ থহদসদব BHRC শব্দটি ওদেবসাইট, সামাথজক থ াোদ াে মাধ্যম এবাং থপ্রন্ট 

থমথিো থকািাও ব্যবহার করদত পারদবনা  মদম ে থনদেিাজ্ঞার আদেশ জাথর কদরন। মামলাটি পথরচালনা কদরন এিদভাদকট জনাব 

থমাহাম্মে বাথকর উথিন ভুইো এবাং তাঁদক সহদ াথেতা কদরন এিদভাদকট জনাব থমাোঃ সাইফুল ইসলাম (দজাবাদের)। 

           উক্ত আদেদশর থবরুদে কথিত “বাাংলাদেশ মানবাথিকার কথমশন” আথপল করদল অদ্য ১৪ জুলাই ২০২০ তাথরখ শুনাথনদত 

থবজ্ঞ আথপল থবভাদের থচম্বার থকাদট ের মাননীে থবচারপথত  উক্ত থনদেিাজ্ঞার আদেশ বহাল রাদখন। ফদল, আজ থিদক থব-সরকাথর 

সাংস্থা Bangladesh Human Rights Commission তার নাদমর থশদে “Commission” শব্দটি এবাং 

নাদমর সাংথিপ্ত রূপ থহদসদব “BHRC” শব্দটি থকািাও ব্যবহার করদত পারদবনা। আথপল থবভাদে থরসপনদিন্ট পদি মামলাটি 

পথরচালনা কদরন থসথনের এিদভাদকট জনাব এ এম আথমন উথিন এবাং তাদক সহদ াথেতা কদরন এিদভাদকট জনাব থমাহাম্মে বাথকর 

উথিন ভুইো। 

         প্রসঙ্গক্রদম উদেখ্য থ , কথিত বাাংলাদেশ মানবাথিকার কথমশনসহ থকান থকান থবসরকাথর সাংেঠন তাদের সাংস্থার নাদমর 

সাদি ‘কথমশন’ শব্দটি ব্যবহার কদর থেদশ- থবদেদশ থবথভন্ন সরকাথর- থবসরকাথর সাংস্থা, েণমধ্যমসহ জনমদন তার সাংস্থাদক রাষ্ট্রীে 

সাংস্থা মদম ে থবভ্রাথে সৃথি করদে মদম ে েত ১১ই মাচ ে ২০২০ তাথরখ জাতীে মানবাথিকার কথমশন েণমাধ্যদম সতকেতামূলক থবজ্ঞথপ্ত প্রচার 

কদর। 

 

 

িন্যবাোদে, 

 

ফারহানা িাঈদ 

জনিংয াগ কম মকতমা 

জাতীয় মানিাবিকার কবমশন, িাংলাযদশ 
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