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ফতযণণওা
ভানফ চাণতয দয ণাবফ

ভানু ল ণওঙু স্বাবাণফও

 াশ্বত ণধওায ভবাক ওবয থাবও।

ভানফাণধওায বরা ভআফ াশ্বত  স্বাবাণফও ণধওায ভম গুণর ঙাডা ভানু ল ু স্থ  স্বাবাণফও
চীফন-মান ওযবত াবয না এফং তায ত্তায ণফওা খটবত াবয না। ংণফধান ণফাযদ দুকগাদা
ফু য ভবত ভানফাণধওায ভআ ফ নূ যনতভ ণধওায গুণর ভনু লয ণযফাবযয দয ণববফ প্রণতণট
যাষ্ট্র ফা নযানয যওাণয ওতৃগবেয ণনয়ন্ত্রবণয ভবধয ভথবও ভবাক ওবয।
চীফন  ফযণি-স্বাধীনতায ণধওায , ম্পণত্তয ণধওায , ওবভগয ণধওায , ণোয ণধওায ,
অআবনয দৃ ণিবত াবভযয ণধওায আতযাণদ ণফণবন্ন ধযবনয ভৌয যাচননণতও-াভাণচও-াংস্কৃণতও
ণধওাযভূ  ভানফ ণধওাবযয ভবধয বড। 1948 ণিস্টাবেয 10 ণডবম্বয চাণতুঞ্জ ভম নদণট
কৃীত বয়ণঙর তা অচ ণফবশ্বয ণফণবন্ন ভদবয ভানু বলয ণধওাবযয ভানদণ্ড ণববফ ওাচ ওবয
1993 াবর বাযত যওায ওতৃগও

-ভণট র আঈণনবাগার ণডক্লাবযন ফ ণঈভযান যাআট।
প্রণীত ভানফাণধওায যো অআন

2(1)খ ধাযায় ফরা বয়বঙ

ভানফাণধওায বরা ফযণিয চীফন

স্বাধীনতা াভয  ভমগাদা ংক্রান্ত ভআ ফ ণধওায ভমগুণর ংণফধান ওতৃগও স্বীওৃত থফা
অন্তচগাণতও ঘুণি বেয ঙ্গীবূ ত এফং বাযবতয অদারত ওতৃগও ফরফৎ ভমাকয।
এআ ণেওাণটয ভাধযবভ ভানফাণধওাবযয ণফণবন্ন ণদও গুণর ম্পবওগ ফকত ওযাবনায ভঘিা ওযা
বয়বঙ ভমভন ভানফাণধওাবযয থগ প্রওৃণত  ণযীভা

, ভানফাণধওায প্রণত ারবনয ভেবে

যাষ্ট্রবঙ্ঘয বূ ণভওা , াফগচনীন ভখালণােণট , বাযবত ভানফাণধওায যোয ভেবে ণফণবন্ন অআন ,
এঙাডা ভানফাণধওায ংক্রান্ত ণফণবন্ন ভযা গুণর ণরণফদ্ধ ওযা বয়বঙ ভমভন নাযী 

ণশুবদয

ভানফাণধওায, ঈদ্বাস্তু  ংঔযারখু ম্প্রদাবয়য ভানফাণধওায।
ভানফাণধওায ম্ববে ওবরয ু স্পি ধাযণা থাওা ঈণঘত

। অা ওণয এআ যঘনাগুণরয ভাধযবভ

াঠও ভানফাণধওায  কণতাণন্ত্রও ভূ রযবফাবধয ম্পবওগ এওণট ু স্পি ধাযণা াবফ এফং

দদনণিন

চীফবন এয প্রবয়াচনীয়তা ম্পবওগ ফকত বফ।

ণঞ্জণফতা ভন্ডর,
ওাণয ধযাণওা,
যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
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Kanyashree Prakalpa (KP) of the West Bengal State Government:
Developmental Discourse & Gender Inclusivity
Dr Rumpa Das, Principal, Maheshtala College

The UNDP Human Development Report 2019 calls for ―Focussing on
Inequality‖ , a clear indicator that in spite of the concerted efforts to address
specific issues as the reports from 1990 onwards have stated, there is a
global need to understand the dimensions of inequality most important to
people‖s wellbeing, and the reasons thereof. The report is expected to
enquire beyond the dominant discourse that emphasizes income disparities to
also mull over inequalities in other aspects such as health, education, access
to technologies, and exposure to economic and climate-related shocks. Even
before the 1990s , empowerment was considered the most important thrust
of human development because of a paradigm shift in the development
discourse. The economic growth model that linked increase in per capita
GNP of a country to improved living conditions was gradually replaced
following the realisation that economic growth does not translate into human
development. The new paradigm stressed on issues of social justice,
sustainability and inclusiveness, satisfaction of fundamental human needs,
participation of masses in the development discourse. A very important
document that marks the equity and inclusivity-based approach is the UNDP
2013 Report which identifies four core areas of sustainable development, of

Page 8 of 86

which the emphasis on enhancing equity, particularly the gender dimension
and enabling greater articulation and participation of citizens, particularly
the youth deserve special importance in the context of the present paper.
When the UNDP agenda is read against the UNICEF data that states globally
650 million girls and women today were married before their 18th birthday,
and by 2030, an additional 150 million girls under 18 will be married, the
situation looks grim. This paper seeks to chart how the Kanyashree Prakalpa,
the flagship project has initiated a paradigm shift in the educational, cultural
and social ethos among girls in West Bengal, and will try to probe this
exemplary human development initiative with a critical enquiry into certain
key concepts such as empowerment, inclusivity and development, particularly
in terms of education and eradication of social inequality.
Way back in 1982 in Bangladesh, the female secondary school stipend
programme began as an experiment by a local NGO in a single upazila (block
of a district) with USAID financial assistance under the supervision of the
Asia Foundation. By 1994, beneficiaries – girl students from Class VI to X
from 460 upazilas were included with funding from World Bank, Asian
Development Bank and the Norwegian Agency for Development Cooperation
in what was known as the Female Secondary Stipend Programme (FSSP).
Later on, the programme was extended to include girl-students from Higher
Secondary classes as well. The thrust of the programme was expansion of
secondary education as well as sustainability, and the project named ―
World‖s vanguard programme of the type‖ by World Bank also sought to
probe whether the effects of the programme in changing behaviour and
norms are sufficiently profound and would be sustained if the financial
incentives are withdrawn. Studies by Bangladeshi scholars claimed the
success of the project along with Food For Education Programme (FFEP) and
attainment of gender parity in primary and secondary education, in spite of
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the low Gross Enrolment Ratio(GER) among girls in secondary schools, high
drop out rates among girls, early marriage, high fertility and high mortality
among underage mothers along with the overall deprivation of employment
opportunities for women and their multiple marginalisation in society. The
deplorable condition of girls in a highly radical patriarchal and religious
society often combined with their economic deprivation to push them to the
brink of existence. The relevance of this reference is that across the border
in West Bengal, the same situation as stated in Bangladesh was prevalent till
the introduction of the Kanyashree Prakalpa in 2013.
The Kanyashree Prakalpa is a Conditional Cash Transfer Scheme launched on
8th March (International Women‖s Day), 2013 by Hon‖ble Chief Minister of
West Bengal, Miss Mamata Banerjee that concentrates on girls currently most
at-risk

of

dropping

out

of

school

and

being

forced

into

child

marriage.Kanyashree Prakalpa attempts to retain girls from dropping out
after Class 8 with a promise of an annual grant, as well as a larger one-time
grant if the girl is still unmarried at 18 years. Kanyashree Prakalpa targets
girls between the ages of 13 and 18 years, studying in Classes 8–11, as the
dropout rate is the highest for this age group. The intervention has been a
clever move, since it is introduced just as the central government-sponsored
support for the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)—which provides for free and
compulsory education till Class 8—ceases. It aims to push girls towards
education, as well as take some of the expense away from the family. The
benefits can be availed by families with an annual income of ₹1.2 lakh or
below, and the scholarship is given in two tiers. At first, an Annual
Scholarship (K1) of ₹750 is given to unmarried girls between the ages of 13
and 18, enrolled in any government-recognised educational institution.
Second, a One-time Grant (K2) of ₹25,000 is given to unmarried girls on
completion of 18 years of age, who are part of an academic institution,
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vocational institution, or a sports institution. The scheme also makes
provisions for girls with special needs, orphaned girls, and girls residing in
juvenile homes by waiving the income criterion, as well as allowing them to
apply for the scholarship even before they reach Class 8. Thus, the social
inclusiveness of the scheme ensures that all girls benefit.
In July, 2017, the state‖s Higher Education Department issued an order that
had been mulled for quite some time, and included Kanyashree girls who
desire to pursue postgraduate education under the Swami Vivekananda Merit
cum Means Scholarship Scheme‖s K-3 Component. In this scheme, the
Kanyashree girls, either single or married, may apply for financial assistance,
if they get at least 45% marks in their graduation and enroll themselves for
post graduate studies, and will receive Rs 2000/-per month for Post graduate
studies in arts and commerce and Rs 2500/- per month for Post graduate
studies in Science.
Currently, over 40 lakh girls are beneficiaries of the scheme, which attempts
to combat the increasing rate of child marriages in West Bengal. The state
ranked high in terms of underage marriages of girls according to the District
Level Household and Facility Survey–3 (DLHS–3), conducted during 2007–08,
and the National Family Health Survey (NFHS–3), conducted during 2005–06.
This prompted the Government of West Bengal to intervene in the education
sector. Considering the relationship between child marriages and the dropout
rate of girls, the objective of the scheme was to both tackle the rate of girl
dropouts from school, as well as delay the marriages of girls.
According to the state government website, the aim is to ensure that girls
remain in school, so that they gain requisite skills and knowledge, which will
allow them to become economically independent. It states,
Even if girls do get married soon after they turn 18, it is expected that their
education and enhanced social and emotional development will give them a
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better foundation for in their adult lives [’] as entire generations of women
begin to enter marriages only after attaining some degree of economic
independence, the practice of child marriage will be eradicated.
The Annual Report of Kanyashree Prakalpa for 2015–16 bears witness to the
fact that an increasing number of beneficiaries are being encouraged to
continue their schooling and are targeting the one-time grant of ₹25,000
(Department of Women Development and Social Welfare 2016). According to
a rapid assessment made by government in nine schools in three districts of
West Bengal, namely Purulia, Malda, and North 24 Parganas during April–
June 2015, it was found that the enrolment of girls between Classes 8–12 has
increased from 9,021 in 2013–14, to 9,329 in 2014–15 (an increase of 3%). The
increase in enrolment rate has significantly improved the presence of girls at
the secondary and higher secondary levels (Classes 9 and 11) which signifies
that more students are graduating from secondary to higher secondary.
The number of girls dropping out of school has reduced from 161 in 2013–14
to 71 in 2014–15 (a decrease of 56%). It was also found that in the schools
evaluated, in 2013–14, 132 girls had been married prior to attaining the legal
age. This figure reduced to 89 girls in 2014–15, showing a 33% decrease in
child marriage rate.
On 24 June 2017, the Government of West Bengal was declared the winner of
the United Nations Public Service Award at The Hague for its flagship
scheme known as Kanyashree Prakalpa, which provides educational support
to unmarried girls through conditional cash transfers. India stood first in the
Asia–Pacific group for the category ‗Reaching the Poorest and Most
Vulnerable

through

Inclusive

Services

and

Participation,‘

with

the

Government of West Bengal being the receiving institution. The scheme was
introduced by Hon‖ble Chief Minister Miss Mamata Banerjee in 2013, and the
award was celebrated with much fanfare. In the six years since its inception,
the scheme has gained national and international recognition, and has
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received six different awards, including the National Awards for eGovernance

2014–15

by

the

central

government‖s

Department

of

Administrative Reforms and Public Grievances.
The following are Year-wise statistics:[3]
Scheme Type
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Till Date

Upload
Sanction
Upload
Sanction
Upload
Sanction
Upload
Sanction
Upload
Sanction
Upload
Sanction
ed

Annual

ed

ed

ed

ed

ed

ed

ed

ed

ed

18,89,9
18,44,99
7,69,94
7,59,061
6,11,13
5,95,169
6,90,91
5,97,637
194 0

Scholarship(
60

0

4

ed

ed

39,62,1
37,96,85

0

3

41

7

0

12,22,9
12,04,92
15,82,8
15,76,26
15,55,2
14,51,87
2,50,04
13,854 46,11,1
42,46,91

K1)

Renewal(K1)
0

42

One

3

90

7

59

0

1

Time
1,44,19
1,38,965
49,13846,126 34,97732,359 17,60612,480 0

32

0

Grant(K2) 7

Upgradation
0
(K2)

4

2,45,91
2,29,930
8

0

2,56,73
2,49,304
3,01,82
2,96,710
3,10,09
2,76,394
20,838125

8,89,48
8,22,533

7

6

0

1
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Total

20,34,1
19,83,95
22,98,7
22,59,41
25,30,8
25,00,50
25,73,8
23,38,38
2,71,07
13,979 94,58,4
90,82,38

Application
57

5

60

4

17

5

70

1

·

Total K1 Girls Since Inception: 39,61,947

·

Total K2 Girls Since Inception: 11,14,566

3

42

0

In order to assess the range and extent of the impact of Kanyashree
Prakalpa, a study was conducted over the past three months for the
following objectives among three hundred girl-students, 100 parents and 10
teachers of Maheshtala College.
The objectives of the study were:
1.

How the funds received are utilised by the students?

2.

How has the project impacted the academic interests of the

students?
3.

What are the problems encountered by the students in this

scheme?
4.

How has the scheme helped the students in their family life?

5.

How has the project helped the girls in thinking about their

future?
6.

How has the project impacted their personality?

Methodology of research:
A structured open-ended questionnaire was prepared and the study was
carried on from November 2018 to February 2019. The primary data was
collected from the respondents and collated with secondary data to arrive at
the inferences. The primary data comprised of government website, UDISE
Flash statistics 2016-2017, interviews with bureaucrats such as Commissioner
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of School Education, Govt of West Bengal and Additional State Project
Director, Women & Child Development, Govt of West Bengal, and
headmasters and headmistresses of different schools. Secondary data
comprised of publications by educationists and bureaucrats as detailed in the
bibliography. For the sake of this paper, only data collected from students
are being presented,after analysis.
Analysis and interpretation of data from students:
1.

How the funds received are utilised by the students?

35% students reported that their parents invested the amount in banks for
their future ( higher studies/marriage), 58% said the amount was used for
their studies and the rest 5% said for other purpose and 2% admitted that
they had no idea about it. Since most of the girls opened bank account only
for the sake of the project, they felt safe that their parents are deciding
about the money. However, 58% respondents also asserted that the money
was spent in paying college fees, buying books, tuition etc.
2.

How has the project impacted the academic interests of the

students?
78% of girls said that the project has made them more serious in studies
because now they were sure about continuing studies, 19% said their studies
have not been affected and 3% said they were not sure.
3.

What are the problems encountered by the students in this

scheme?
26% students reported that they had problems with online registration, 14%
reported that they had bank-related problems, 7% said that their schools
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were not cooperating and 53% said they didnot face any problem with K1 or
K2.
4.

How has the scheme helped the students in their family life?

23% students reported that earlier their parents would talk of marriage and
even start negotiation; however, now with the KP fund, the parents feel they
should let their daughters complete their graduation first. Only 4% girls
reported that their parents still felt they should get married before it is too
late, even if they have to give up studies, and rest 73% say KP has actually
helped them financially and to an extent supplemented their family income.
They can continue their studies without any hindrance or in common
parlance, ―becoming a burden‖to their families.
5.How has the project helped the girls in thinking about their future?
53% girls said they shall continue with higher studies after graduation, 27%
reported they will be able to complete their graduation studies which was
impossible to do without financial assistance, 20% said that even if they get
married, they will supplement their family income by small jobs, private
tuition to kids etc.
6.How has the project impacted their personality?
56% girls said that they were happy that they have their own money, 23%
said they are confident of their future, 20% said that they felt more
responsible for their families and only 1% said that it didnot make any
difference.
Before arriving at any conclusion, it is important to understand the key
concepts of empowerment and inclusivity so as to understand the holistic
value of a scheme such as Kanyashree over similar other projects like the
―Beti parao, beti bachao‖, Sukanya Samriddhi, Apni Beti Apna Dhan
programmes.
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InEmpowerment:

The History of a Key Concept in Contemporary
Development Discourse,author Anne-Emmanuèle Calvès outlines the many
origins and sources of inspiration of the notion of empowerment that can be
traced back to such varied domains as feminism, Freudian psychology,
theology, the Black Power movement, and Gandhism (Simon 1994; Cornwall
and Brock 2005). Empowerment refers to principles, such as the ability of
individuals and groups to act in order to ensure their own well-being or
their right to participate in decision-making that concerns them (Simon
1994).Early theories of empowerment are rooted in a philosophy that gives
priority to the points of view held by oppressed peoples, enabling them not
only to express themselves, but also to gain power and overcome the
domination to which they were subject (Wise 2005). Among the many
inspirations for writings on empowerment, one of the foremost is the

conscientization approach developed by the Brazilian theorist Paulo Freire in
his Pedagogy of the Oppressed, published in 1968. According to Freire (1974),
in every society a small number of people exert domination over the masses,
resulting in ‗dominated consciousness.‘ In Women‖s Empowerment in South

Asia: Concepts and Practices, published in 1993, Srilatha Batliwala defines
empowerment as a process of transforming the power relationships between
individuals and social groups. Batliwala argues that power relationships can
only be changed through action on three different fronts: by questioning the
ideologies that justify inequality (such as social systems determined by
gender or caste), by changing the means of access and control of economic,
natural, and intellectual resources, and by transforming the structures and
institutions that reinforce and preserve existing power systems (such as
family, the state, the market, education, and media). Joining Batliwala are
other feminists, such as Naila Kabeer (1994), Magdalena León (1997), and Jo
Rowlands (1995), who emphasize that empowerment differs from holding
‗power of domination‘ over someone else ( ‗power over‘); it is more of a
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creative power that can be used to accomplish things (‗power to‘), a
collective political power used by grassroots organizations (‗power with‘),
and also a ‗power from within,‘ referring to self-confidence and the capacity
to undo the effects of internalized oppression.
The 1995 World Summit for Social Development (WSSD) at Copenhagen
endorsed a coherent people-centred approach to development, noting the
importance of social integration as the key to creating a society for all that
supports eradicating poverty and generating productive employment for all.
The need for inclusionary approach in policies that fight existing divisiveness
and exclusionary tendencies that are almost inherent in all societies due to
various

age-old

factors

of

discrimination,

control,

oppression

and

authoritarian mindset and approaches. The primary constraint for achieving
social integration is the implementation of inclusive policy directives that
augur well at the decision-making stages but face insurmountable problems
once the policies are operationalised – a major constraint is the lack of
capacity at the national/state-levels to transcend the condescending approach
of the mainstream towards the excluded marginalised section and actually
allowing their concerns to be programmed and incorporated in the planning
process.
However, as far as empowerment and inclusive policies for women are
concerned there are a few In fact, the development narrative casts its gaze
evenly across a range of women, homogenises experiences and contexts,
refuses to delve deeper into women‖s life experiences, and is content to have
counted women as participants, beneficiaries, victims, and case studies. Most
policy makers are content to have women counted in, but not necessarily
explored the complex socio-political, cultural and economic dynamics that
they live through everyday.
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The Kanyashree scheme , however, has been able to be inclusive and
empowering in these counts since it tackles the root-cause of all disparities,
which is financial inequality. The Conditional Cash Transfer incentive has
not only been able to spread education among the most vulnerable part of
the population, it has also reduced child marriage since one of the conditions
of the scheme is remaining unmarried. In a way, it has also helped girls
build a level of self-conviction and forge an awareness about the benefits of
higher education, employment and empowerment. It has been, in a tangential
way brought about a paradigm shift in the mindsets of poor households who
are now in no hurry to marry off the girls and do not consider them to be
burdens, thereby initiating a sea-change in the social perception towards
girls. It signals an addition of value to the way many households viewed the
birth of a girl-child, and in a significant way, may also pave the way for zero
tolerance for female foeticide and female infanticide.
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----xxxxx-----যাষ্ট্রংখ ভানফাণধওায  ভানফ ঈন্নয়ন
ণঞ্জণফতা ভন্ডর,
ওাণয ধযাণওা, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক,ভবতরা ওবরচ
াম্প্রণতও ওাবর ঈন্নয়ন েণট ভও ফযাও বথগ প্রবয়াক ওযা য়।

ঈন্নয়ন ফরবত শুধু চাতীয়

অয় ঈৎাদন ফৃ ণদ্ধ গুণরবও ভফাছায় না প্রণতণট ভানু বলয চীফবন ু ঔ-স্বাচ্ছবিযয ঈন্নণত খণটবয় তায
ভানণফও ত্তায ণফওা খটাবনা বরা ঈন্নয়বনয প্রধান রেয। ঈন্নয়বনয এআ ধাযণাণট ৃ ণি বয়বঙ
ণিণরত চাণতুবঞ্জয ঈন্নয়ন প্রওবেয প্রবঘিায় এআ ফযাাবয UNDP ভও মাযা াাময ওবযবঙন

তাযা বরন থগনীণতণফদ ভতগয ভন, ভাফুফ ঈর ও, গুস্তাব ভযআণন প্রভূ ঔ। ঈন্নয়ন ফরবত এভন
এওণট প্রণক্রয়া ভও ভফাছায় মা চাতীয় অয় ফৃ ণদ্ধ ঙাডা প্রবতযও ভানু বলয ু ঔ স্বাচ্ছি তথা ভানফতায
ণফওা খটাবত ঘায় মা ভানু বলয অয়ু ষ্কার জ্ঞান-ফুণদ্ধয প্রবৃণতয য গুরুত্ব অবযা ওবয ভানফ
চীফবনয ঈন্নণত খটাবত ঘায়। থগননণতও ঈন্নয়ন ণযভাবয নযতভ গুরুত্বূ ণগ ণনদগন র ভানফ
ঈন্নয়ন ূ ঘও।
1990 ার ভথবও চাণতুবঞ্জয ঈন্নয়ন ওভগূণঘবত চনাধাযবণয াভণিও ঈন্নয়ন ণযভা ওযায
চনয ভানফ ঈন্নয়ন ূ ঘও ফযফায ওযা বচ্ছ মা বরা ভানু বলয ঙবিয ণফলয়গুবরাবও ফগাণধও
গুরুত্ব ভদয়া। এগুণর র দীখগ ণনবযাক চীফন মান , ণোপ্রাপ্ত য়া এফং এওণট বন্তালচনও
চীফনমাোয ভান ভবাক ওযা। ভানফ ঈন্নয়ন ূ ঘও র এআ ণতনণট ূ ঘবওয কড তৃতীয় প্রচবেয
ভানফাণধওায গুণরয ভবধয ঈবিঔবমাকয ভম ভানফাণধওায ভণট র ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ণধওায এআ
ণধওায ফযণি তথা ভণিকত ণধওায রূব কৃীত।
ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ণধওায ণফলয়ও ভখালণাে ণটয ভাধযবভ

ঈন্নয়বনয ণধওায ফগপ্রথভ স্বীওৃত য়
যাষ্ট্রংবখয াধাযণ বায প্রস্তাফনা

নম্বয 41/128 এয ভাধযবভ 1986 াবরয 4 ণডবম্বয এআ ভখালণাবেয প্রথভ ধাযা ফরা য় ভম
ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ণধওায ণফবচ্ছদয ভানফাণধওায মায ভাধযবভ ওর ভানু ল ফযণিকতবাবফ 
ভমৌথবাবফ ণধওায প্রমু ি ওবয থাবওন। এআ ধাযা নু মায়ী ভম ওর ঈন্নয়বনয ঈাদান ায়া
মায় ভগুণর র : অত্ম ণনধগাযবণয ণধওায , ভু বমাবকয ণধওায , স্ত্রী  ুরুল ণনণফগববল
ভতায ণধওায, ঈন্নয়বন ংিণ ওযা ,ফদান যাঔা তথা তাাঁয ঈববাক ংক্রান্ত ণধওায ,
যাচননণতও ,াভাণচও  থগননণতও, াংস্কৃণতও প্রবৃণত ওর ভেবে ঈন্নয়ন এফং ঈন্নয়বনয পবর
ভান  নযাময ণধওায

এ প্রবঙ্গ ফরা অফযও ভম

1981 াবর African charter on
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Human and people's Rights এয 22 ধাযা নু াবয ঈন্নয়নবও ফযণিকত  ভি
ভানফাণধওায ণববফ ণঘণিত ওযা য়।

ণববয়না বয নু ণিত

1993 াবরয ণফশ্ব বিরবন

ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ণধওায এওণট গুরুত্বূ ণগ ভানফাণধওায রূব অবরাণঘত য়।
ণববয়না ভখালণাে  ওভগূণঘ কৃীত য় মায

এআ বিরবন

10 ধাযা নু াবয ঈন্নয়ন  ভানফাণধওায 

স্বাধীনতায প্রণত িান বরা ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ণধওাবযয ণবণত্তপ্রস্তয।

ঈন্নয়ন  ভানফাণধওাবযয

ভবধয এওণট ণফবচ্ছদয ূ ে ফগপ্রথভ এআ বিরবন প্রণতিা ওযা য়।
ভম ওর যাষ্ট্র ভানফাণধওাবযয ণফশ্বচনীন ভখালণাে িণ ওবযবঙ তাযা এআ ঈন্নয়ন ংক্রান্ত
ণধওায ভও যো এফং ণনণিত ওযায রবেয প্রণতশ্রুণতফদ্ধ মায পবর ণফণবন্ন যাষ্ট্র তাবদয চাতীয়
ফযফস্থায ভাধযবভ ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ণধওায ভও ফাস্তফাণয়ত ওবয। যাষ্ট্রগুণরয প্রাথণভও দাণয়ত্ব বরা
ওর ম্প্রদাবয়য প্রাথণভও ভানফাণধওায যো ওযা , তায ঈন্নণত াধন ওযা এঙাডা ঈন্নয়বনয
ণধওায অন্তচগাণতও স্তবয ণফণবন্ন যাষ্ট্র গুণরয ভান ণধওায  ণফণবন্ন ম্পবদয ঈয ভান
ফন্টবনয ণধওায দাণয়ত্ব ভদয় মাবত অন্তচগাণতও ম্প্রদায় ণফণবন্ন ঈন্নয়ন ূ ঘও ফযফস্থায ভেবে
এফং অন্তচগাণতও বমাণকতায় িকণত খটাবত াবয।
ভওারীন ণফবশ্বয ভফণযবাক ভদবআ ভফ ণওঙু ভযা অবঙ মায ভবধয দাণযদ্র

,ণশুয ভৃতুয ,

ণোয বাফ , ণফণবন্ন প্রওাবযয ভযাক ঈবিঔবমাকয এগুবরায ভাধান না ওযবর ভানফ ঈন্নয়ন
ম্ভফ। 2000 াবরয ভবেম্বয ভাব যাষ্ট্রবঙ্ঘয ফ ভদ গুবরা ণিণরতবাবফ এওণট ঙ্গীওায
ওবয ভমটা ভিবাবফ ফরা য় স্রাে ঈন্নয়ন রেয (Millennium Development Goals).
এঔাবন 8 ণট রেয ওথা ফরা বয়বঙ: দাণযদ্রয  েুধা দূ যীওযণ , ফগচনীন প্রাথণভও ণো , নাযী
ুরুল ভতা এফং নাযীয েভতায়ন , ণশুয ভৃতুয ণনভূ গরওযণ , ভাতৃস্বাবস্থযয ঈন্নয়ন , ণফণবন্ন
ভযাকফযাণধ দভন , ণযবফবয ঈন্নণত এফং াণফগও ঈন্নয়বনয চনয ণফশ্বফযাী ংীদাণযত্ব কবড
ভতারা। ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ণধওায এওণট ু ায যাআট। এআ ণধওায ভৌয  যাচননণতও ণধওায
 থগননণতও াভাণচও  াংস্কৃণতও ণধওাবযয ভবধয াথগওয ভুবঙ ভপবরবঙ এয ঈবদ্দয র
ভানফ স্বাধীনতায ফগে প্রবমাচয নীণতবও উববগ তুবর ধযা মাবত ফগাঙ্গীণ ঈন্নয়ন খবট ওর ভনু লয
চাণত তাবত ংিণ ওযবত াবয এফং ণনবচবদয ফদান যাঔবত াবয মায পবর ৃণথফীয
ফগে ভান ণধওায প্রণতিা বফ।
------XXXX-----
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ভানফ াঘায ভযাবধ এফং ভানফাণধওাবযয প্রবঙ্গ বাযবত চাতীয় ভণরা ওণভবনয বূ ণভওা
যনণচৎ দা,
ওাণয ধযাও, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
ভানফ াঘাবয গুরুত্বূ ণগ াভাণচও ণফলয় চণডত ভমভন ভানফাণধওায রঙ্ঘন

, স্বাস্থয 

স্বাস্থযবফা ণধওায, ফযণিয স্বাধীনতা এফং ু যো এফং ণনমগাতন  নফধ ণবফান ভথবও ভুণি
ায়ায ণধওায। ভানফ াঘায অচ এও ধযবনয দাত্ব এফং ভানফতায ণফরুবদ্ধ যাবধয রু
ণনবয়বঙ। ভানফ াঘায ভূ রত ভানু বলয ভানফাণধওায রঙ্ঘন ওবয।

ভানফাণধওায  'র প্রণতণট

ভানু বলয ণফবচ্ছদয ণধওায মা ফযতীত আচ্ছাণি  ফুণদ্ধ ম্পন্ন ফযণি ণাবফ ওাচ ওযবত াবয
না। এগুবরা ভানফ ভমগাদায প্রণত িান , াভযতা এফং ভানফাণধওাবযয ভভৌণরও নীণতয ঈয ণবণত্ত
ওবয। চাণতংবখয ভানফাণধওায ণফলয়ও ণফশ্ব বিরবন কৃীত ১৯৯৩ াবরয ণববয়না ভখালণাে
এআ ণফভ্রাণন্তয ফান খণটবয়ণঙর ভম: ‗ভস্ত ভানফাণধওায াফগচনীন, ণফবাচয এফং অন্তঃ ণনবগয
 অন্তঃম্পওগ। অন্তচগাণতও ম্প্রদায়বও ণফশ্বফযাী ভানফাণধওায এওআ দবে এফং নযাময 
ভভাবনয অঘযণ ওযবত বফ। চাতীয় এফং অিণরও দফণিয এফং ণফণবন্ন ঐণতাণও
াংস্কৃণতও  ধভগীয় টবূ ণভ তাৎমগ ফযআ ভবন যাঔবত বফ

,

, তবফ যাষ্ট্রগুণরয তাবদয

যাচননণতও, থগননণতও  াংস্কৃণতও ফযফস্থা ণনণফগববল ওর ভানফাণধওায এফং ভভৌণরও
স্বাধীনতা প্রঘায  ু যো ওযবফ‖‖।
অন্তচগাণতও ভানফাণধওায অআনগুণর চাণত, ফণগ, ণরঙ্গ, ধভগ আতযাণদয ণবণত্তবত ফযণিবদয ণফরুবদ্ধ
দফলভযবও ণনণলদ্ধ ওবযবঙ। াভাণচও ু যো , থগননণতও ু যো এফং অআণন ায়তা না থাওায
ওাযবণ দণযদ্র ণযফাযগুবরায এও ঈবদ্বকচনও ংঔযও ভণরা াঘাবযয চ ণওাবয ণযণত
বয়বঙ। াঘাবযয ণওায ফযণিযা াধাযণত ঙ্গ প্রণতস্থান এফং দা শ্রবভয
ওযা য়।

ভণরাবদয

ঈবদ্দবয ফযফায

ভচায ওবয ণততাফৃ ণত্তয চনয াঘায ওযা য়। াঘাবয ণওায

ভফণযবাক ভণরাযা এআঘঅআণব ংক্রাণভত এফং এআ পবর
দণেণ এণয়া চুবডআ এআড
ংক্রভবণয ছুাঁণও ফাডবঙ। নাযী  ণশু াঘায ণফশ্বফযাী ঈবদ্ববকয ণফলয় , ওাযণ এণটবত ভভৌণরও
ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয াবথ চণডত।
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চাতীয় ভণরা ওণভন প্রণতিায ঈবদ্দয ণঙর ংণফধান ংবাধন  অআনানু ক অআন ভমগুণর
ভণরাবদয চনয ভান চীফন-চীণফওা ণনণিত ওযা। ভণরাবদয ণফরুবদ্ধ ভম ভওান ধযবনয
ণংতা ফা ভালণ ভযাধ ওযবত
ওণভন ণট কঠন ওযা বয়ণঙর।
ভণরাযা দুফগর এফং তাবদয িু ঔীন
ভযা গুবরা ংঔয এফং তাবদয
ণধওায ম্পণওগত  নাযীবদয
ণববমাক দূ য ওযায চনয এফং ভযা
ভাধাবনয চনয চাতীয়
ভণরা

ওণভন প্রণতিা ওযা

বয়ণঙর। ভস্ত স্বাবথগয ওথা ভাথায়
ভযবঔ চাতীয় ভণরা ওণভন ণফর
১৯৯০ ভরাওবায় প্রস্তাফ ওযা য়। ভআ নু াবয চাতীয় ভণরা ওণভন স্থাণত য়।

চাতীয়

ভণরা ওণভন অআন , ১৯৯২ াযা বাযবত ভেবে প্রবমাচয। এণট এওণট স্বয়ংাণত
ংস্থা। যওাযবও এভন নীণত  অআন দতণযয যাভগ ভদয় মা নাযীয ণধওায যোয় এফং
ু যোয চনয প্রবয়াচন। ওণভন ংবদ ফাণলগও ণযবাটগ ভ ওবযন।
চাতীয় ভণরা ওণভন ু াণয নু াবয ভানফ াঘাবযয ণফরুবদ্ধ এওণট ণফবল অআন ঔডামায
ভবধয যাবধয চাণতংবখয ংজ্ঞা ন্তবুগি বয়বঙ , াাাণ এ চাতীয় ভস্ত তৎযতা ভযাবধ
এওণট ভওন্দ্রীয় ভনাডার ওতৃগে প্রণতিা ওযা বয়বঙ। ণফায

, ছাডঔন্ড এফং ণিভফবঙ্গ ভানফ

াঘাবযয ক্রভফধগভান ভাভরায ণফলয়ণট মগাবরাঘনা ওবয চাতীয় ভণরা ওণভন (

NCW) এআ

যাধ ভযাবধ স্বযাষ্ট্র  শ্রভ ভন্ত্রণারবয়য ু াণযবয এওণট তাণরওা ভপ্রযণ ওবযবঙ।
চাণতংখ ওনববনন ২০০০ এয ৩ নু বচ্ছদ নু মায়ী ংজ্ঞা এফং
"দুফগরতায ফস্থায
ফযফায" েণট  ভপ্রাবটাওরণট ন্তবুগি ওবয মা ভানফ াঘায , ণফবলত নাযী  ণশুবদয
ণফরুবদ্ধ রডাআ ওযায চনয এওণট ণফবল অআন প্রণয়ন ওযায ু াণয ওবযবঙ

IPC 370 ধাযা।

ংস্থাণট বাযবতয ফাআবয ভম ভওান যাধ ফা ভানফ াঘায রঙ্ঘবনয চনয এঔণতয়াবযয ধাযাণট
ফাডাবনায  ু াণয ওবযবঙ।

NCW তদন্ত ওণভণট ফবরবঙ , ণফবল অআনণটবত অআন

প্রবয়াকওাযী, ণবফান ফা নযানয ংণিি ওতৃগবেয দ্বাযা ুণর প্রণেণ এফং তথয অদানপ্রদাবনয ফযফস্থা থাওবত বফ।
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চাতীয় ভণরা ওণভন ভানফ াঘায ণফবযাধী ওর ওামগক্রবভয ভন্বয় াধবনয চনয এওণট
চাতীয় ভনাডার ওতৃগে কঠবনয যাভগ ণদবয়ণঙর এফং ফবরবঙ ভম ণনবঔাাঁচ ফযণিবদয ণফলয়গুণর
াঘাবযয াবথ চণডত যবয়বঙ তা ণনণিত ওযায চনয দবে ভনয়া দযওায।

ণদণি  ভকায়ায়

চাতীয় ভণরা ওণভন ( NCW) এফং ণদণি ওণভন পয ঈআবভন ( DCW) ২৫ ভ চুরাআ, ২০১৮,
ভানফ াঘাবযয ণওায য়া ভভবয় ণশু  ভণরাবদয ঈদ্ধায ওবযবঙ।
কত দুআ দবও , ঔযা, ফনযা এফং বূ ণভওবম্পয ভবতা প্রাওৃণতও দুবমগাক পবর চাতীয় ীভানা এফং
দণেণ এণয়ায অন্তঃীভান্ত াঘায ফৃ ণদ্ধ ভবয়বঙ। বূ ণভওম্প এফং ফনযা খযফাণড  ম্পণত্ত বং
ওবয এফং ভানু লবও াঘাবযয চনয ছুাঁণওয ওবয ভতাবর। ঈদাযণস্বরূ, ওণঘ বাযবতয নদীয ফনযা
২০০৮ াবর ণফায যাচয ভও ণফবস্ত ওবযবঙ , েণতিস্ত ির গুণর ভথবও 12,000 এয ভফণ
ণশু ভভবরাণরটন বয াঘায ওযা বয়বঙ। ণনয়ণভত ণফযণতবত ফনযা  খূ ণণগছবডয ভবতা
প্রাওৃণতও দুবমগাবকয ওাযবণ ওরওাতা এফং ফাংরাবদবয ণনওটফতগী ু িযফন ভডল্টা
থগননণতওবাবফ নিয ির
ণাবফ ণফবফণঘত য়। এআ চাতীয়
ওাযণগুণর াঘাবযয চনয ভানু লবও

দুফগর ওবয ভতাবর । ২৫ ভ এণপ্রর ,
২০১৫-ভত বূ ণভওবম্পয বয াচায
াচায নাযী  ণশু ভনাবরয
েণতিস্থ ির ভথবও বাযবত াঘায
ওযা বয়বঙ। াঘায ভযাবধ

বাযবত

চাতীয় ভণরা ওণভন ণফবল ঈদ্বক
ণনবয়বঙ।
ভণরা ভ্রূণতযা অভাবদয ভাবচ এওণট যাধ এফং নযানয াঘায ভমভন নাযী াঘায

,

যণ এফং নাযীবদয ণফরুবদ্ধ ধলগণ , ণততাফৃ ণত্ত  ণংতায খটনা ফৃ ণদ্ধ ওবয। ২০১১ াবর ,
প্রায় 15000 বাযতীয় ভণরা  ভভবয়বদয এওণট নু ভান ভম িবর নফফধূ ণাবফ ভওনা ভফঘা
য়, ভমঔাবন ভ্রূণতযা নাযীবদয ংওট ভদঔা ণদবয়বঙ। ভভবয়বদয বাবফয ওাযবণ াঘায 
ণততাফৃ ণত্ত ভফবডবঙ । মণদ ুরুল-ভণরা নু াত হ্রা ফযাত থাবও

, বণফলযবত ঈবদ্বকচনও

ণযণস্থণত বফ। ঈন্নয়নীর ভদগুণরয ভণরাযা ভমৌন ণবে াঘায য় ভমৌন মগটবনয ঘাণদা
ভভটাবত। তাআ দণেণ এণয়ায ভদগুণরবও এআ ঈন্নয়বনয ণফলবয় অয তওগ য়া ঈণঘত।
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ভানফ াঘাবযয পবর ভানু বলয ভানফাণধওায রঙ্ঘন য় , ভমভন ণনমগাতন ফা দাত্ব ভথবও ভুণিয
ণধওায এফং ফযণিয নযানয ণধওায, ভমভন স্বাধীনতা এফং ু যো ভথবও ফণিত ওবয। ভানফ
াঘায এআঘঅআণব  ভযাবকয ম্ভাফনায ভধয ণদবয় চীফবনয ণধওায রঙ্ঘন ওবয। ণফবলত
ভমফ বুিববাকীযা ফাণণণচযও ভমৌন ভালবণয চনয াঘায য় তাবদয এআঘঅআণব এফং নযানয
এণটণড ংক্রভবণয ছুাঁণও থাবও। াঘায য়া ভওফর েণতিস্থবদয চনযআ ু যো হুভণও নয়।
এআঘঅআণবয ভাধযবভ ণফুর ংঔযও চনকণ েণতিস্থ য়ায ম্ভাফনা থাবও

। যাষ্ট্র, নাকণযও

ভাচ এফং ণভণডয়াগুণরয বমাণকতায় ভানণফও ু যো ভচাযদায ওযা মায়। যাষ্ট্র এফং নাকণযও
ভাচবও ণঠও তথয যফযা ওবয াঘাবযয খটনাণট চনকবণয ভফাছাডা ফাডাবত ণভণডয়াগুণরয
গুরুত্বূ ণগ বূ ণভওা যবয়বঙ।
ভানফ াঘায প্রণতবযাধ ফযফস্থায ং ণাবফ , দুফগর ভশ্রণীয গুণরয চনয াভাণচও ু যো এফং
থগননণতও ণফওা ওভগূঘী ফৃ ণদ্ধ ওযা চরুযী। এআ ফ ণণঙবয় যা  প্রাণন্তও িবরয
ভানু লবদয াভাণচও , থগননণতও এফং ভানফ ঈন্নয়ন াবথ ংমু ি ওযা ভমবত াবয।

মা

ওভগংস্থান, ণো, স্বাস্থয, শ্রভ এফং ভাআবিন ণনবয় ওাচ ওবয।
দণেণ এণয়ায় াধাযণ ভানু বলয াাাণ দুফগর ভরাওবদয ভবধয বঘতনতা ফাডাবনা ঔুফ চরুণয।
দণেণ এণয়ায ভদগুবরায চাতীয় ভটণরণববন বঘতনতাভূ রও ওভগূণঘ অবয়াচন ওযবত াবয
এফং এনণচ গুণর

ভাস্টায, ণরপবরট আতযাণদয ভাধযবভ তথয ঙণডবয় ণদবয় চনকবণয ভবধয

বঘতনতা দতণয ওযবত গুরুত্বূ ণগ বূ ণভওা ণনবত াবয।

নাযীয েভতায়ন ুরুল এফং ভণরাবদয

দুফগরতা হ্রা ওযবত াবয এভন ঈবদযাক িণ ওযবত াবয মা াঘায ভযাবধ

ায়তা

ওযবফ। ণফশ্বফযাংও ংণিি যওাবযয াবথ নীণতভারা অবরাঘনায ভয় প্রণতবযাবধয বে
যাভগ ণদবয় ভানফ াঘায ভযাবধ গুরুত্বূ ণগ বূ ণভওা ণনবত াবয। ভানফ াঘাবযয াবথ ম্পণওগত
এআঘঅআণব, ঙ্গ ফাণণচয, ভণরা ভ্রূণতযা আতযাণদয ভনণতফাঘও প্রবাফ ম্পবওগ বঘতনতা ফাডাবত
ণভণডয়া এফং ু ীর ভাচবও ফযআ ণক্রয় থাওবত বফ এফং াঘাবযয ণফলয়ণট চনকবণয ওাবঙ
ভৌঁঙাবত তাযা ঔুফ গুরুত্বূ ণগ বূ ণভওা ণনবত াবয।
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ণিভফঙ্গ যওায এওণট ণযওেনা ওামগওয ওবযবঙ

‗ওনযাশ্রী প্রওে ‘। এআ প্রওবেয ধীবন

ফাণরওা ণশুযা
যওাবযয ওাঙ ভথবও
অণথগও ায়তা াবচ্ছ।
এণট ণফবলত িী
িবর থগননণতও
ভযায ভুবঔাভুণঔ
ভণরা এফং ণশুবদয
দুফগর ংগুণরয বে
ঔুফ ায়ও বফ।
ণফলয়ণট চাতীয় যওায
ফা নযানয যাচয
যওায তথা দণেণ
এণয়ায ভদগুবরা দ্বাযা নু বভাদন ওযা ঈণঘত মা প্রণক্রয়াণটবত নাযী  ণশুবদয নফধ াঘাবযয
ণযভাণ হ্রা ওযবত াবয।
ণযববল ফরা মায়, ভানফ াঘায 'র অধুণনও ণদন দাত্ব এফং ভানফতায ণফরুবদ্ধ ণফবলত নাযী
 ণশুবদয ণফরুবদ্ধ চখনয যাধ

।এণট ভওফরভাে ভভৌণরও ভানফাণধওায রঙ্ঘন নয়

েণতিস্তবদয ভানণফও ভমগাদা  ু যো প্রশ্ন যবয়বঙ ।এআ ণফলবয় চাতীয় ভণরা ওণভন ণফবল

,

বূ ণভওা ারন ওবযবঙ।
ভমবতু নাযী  ণশু াঘাবযয ণঙবন দাণযদ্রয নযতভ প্রধান ওাযণ , তাআ দাণযদ্রয ণফবভাঘন দ্ধণত
এফং ভানফ ঈন্নয়ন ওভগূণঘ ঘারু ওযায প্রবয়াচন যবয়বঙ। এণট এওণট ণফশ্বফযাী ভানফাণধওায
ভযা মা ফযআ ভস্ত যওাযী এফং অন্তচগাণতও ংস্থা দ্বাযা ভাধান ওযা ঈণঘত এফং ফযআ
প্রবয়াচনীয় ফযফস্থা ভনয়া ঈণঘত। ণফণবন্ন অআন ঘারু ওযায পবর ভযায ভাধান বফ না
াাাণ মথামথ প্রবয়াক ওযায চনয চাতীয় ভণরা ওণভবনয ভবতা স্বয়ং াণত ংস্থা ঈদ্বক।

---XXXX----

,
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ফণিত দণরত  ণফন্ন ভানফাণধওাযঃ ফণগ -চাতণবণত্তও দফলবভযয বনওান্ত ওথওথা
অণ নস্কয
ভবতরা ওবরচ, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক
ভস্ত ভানু ল চেু বে স্বাধীন এফং তাবদয ভমগাদা  ণধওায ভান।ভানফাণধওায ভওান ণফভূ তগ
ধাযণা নয় , ভওান ভদবয ু ণনণদগি াভাণচও ণফওাবয স্তবযয বযআ ভূ রত ণনবগযীর।
ভানফাণধওায ফরবত ভআ ভস্ত নূ যনতভ ণধওায গুণরবও ভফাছায় ভমগুণর না থাওবর ভানু ল
ণনবচবও ণফওণত ওযবত াবযনা।

ভানু বলয চীফনধাযবণয ণধওায , স্বাধীনবাবফ ভফাঁবঘ থাওায

ণধওায, স্বাধীনতা  াবভযয ণধওায মায াবথ ভানফাণধওায তবপ্রাতবাবফ ংমু ি।

এও

ওথায় ফরা বর ভানফাণধওাযবও ভৌযণধওায , ভাচ- যাচননণতও  থগননণতও ণধওায এয
ভবধয ন্তবুগি ওযা য়।তবফ ভানফাণধওাবযয াবথ ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয ণফলয়ণট কবীযবাবফ
ম্পৃ ি। কত তােীয দুণট াম্রাচযফাদী ণফশ্ব মু দ্ধ মা ণঙর ভানফতাণফবযাধী। ভমঔাবন ভানু বলয চীফন
 স্বাধীনতায ণধওাবযয ঘযভ ফভাননা রেণীয় ণঙর। মায পবর চে ণনবয়ণঙবরা ভানু বলয ভবন
ভনফাণধওায ংযেণ ণনবয় বঘতনতা  ঈদ্দযক। ভম ওাযবন িণরত চাণতুঞ্জ ১৯৪৮ াবর ১০আ
ণডবম্বয ভানফাণধওায ংক্রান্ত ভখালণাে কৃীতয়। আ ভখালণা বে ফরা বয়ণঙর - চাণতুঞ্জ
এয ভূ র রেযআ র যফতগী প্রচে ভূ বও মু বদ্ধয ণফবীণলওা ভথবও যো ওযা এফং ভভৌণরও
ভানফাণধওায, ভানু বলয ফযাণি ত্তায ভমগাদা  ভুরয এফং ুরুল  নাযীয ভান ণধওায এয প্রণত
অস্থা ুনরুচ্চাযন।
ণনবফণও াবনয ভয় ভথবওআ বাযবত ভানফাণধওায অবিারবনয ু োত।

ভফাঁবঘ থাওায

স্বাধীনতা ভথবও ফণিত ওযায ণফরুবদ্ধ প্রণতফাদ কবড বঠ। তবফ এওথা স্বীওায ওযায ঈায়
ভনআ বাযবতয াভাণচও- যাচননণতও- থগননণতও ণযণস্থণত ভানফাণধওায রঙ্ঘনবও প্রাঘীন মু ক

ভথবও অচ মগন্ত ঈৎা ণদবয় এববঙ । ক্রবভাচ্চ-স্তযণফনযস্ত ফণগ- চাতাত ভওণন্দ্রও বাযতীয়
ভাচ ভমঔাবন ঈচ্চফবণগয অণধতয  ণনম্নফবণগয ভালণ অচ ফযাত। ভানফাণধওায রঙ্ঘন এয
প্রবশ্ন তাআ বাযতীয় চাতাত ফযফস্থাবও বনওাংব দায়ী ওযা মায়।
বাযতীয় ভাবচ ফণগ- চাত ফযফস্থা ভাচবও ণফণবন্ন স্তবয ণফবি ওবয ভযবঔবঙ। এআ স্তযায়ন এয
ভাধযবভ ঈচ্চফবণগয অভানণফও ভালণ অচ ফযাত।বাযতীয় ভাবচ ফণগ- চাত ফযফস্থা মা চে
দ্বাযা ণনধগাণযত। তবফ এণট ণযফণতগত নয়। এআ ফণগ- চাত ফযফস্থায াবথ দুণট ণফলয় কবীয বাবফ
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ম্পৃ ি। এওণট চেু বে প্রাপ্ত ভমগাদা ফা অবযাণত ভমগাদা  যণট র ণচগত ভমগাদা

, মা

চগবনয ভাধযবভ প্রাপ্ত ভমগাদা। এণট ভাবচ ু প্ত ফস্থায় ভথবও মায়। অবযাণত ভমগাদা ভাবচ
ফযাণিয স্থান ণনধগাযণ ওবয। পবর ভাবচ ঈচ্চফবণগয ভানণফও ীডবনয ণওায য় ণনম্নফবণগয
ভানু বলযা। এআ ফণগ- চাত ফযফস্থা এওটা এভন ভানণওাতায চে ভদয়

, মা ভাবচ ঈাঁঘুচাত 

ণনঘুচাত এআ ভবদবও অয স্পি ওবয ভতাবর। মা ভাচস্থ ভানু বলয ভবধয এওধযবনয ণফবদ্ববলয
চে ভদয়। ভাবচ ভানু বলয ণফওাবয থবও ভৃ ণ ওবয ভতাবর। তাবদয নূ যনতভ অণধওায
গুবরা ভথবও ফণিত ওযায ভবধয ণদবয়।
ঈচ্চফবণগয দ্বাযা াম্প্রণতওতভ ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয খটনাণট র াথযা এয খটনা।মায
নৃ ংতা ণনবয় ভিবদবয ভানু বলয ভনবও ণফবস্ত ওবযণঙর , ভতারাড ওবয ঈবঠণঙর ভদবয
ভাচ যাচননণতও ণযভণ্ডর। অচ এওথা অয ভানবত ু ণফধা ভনআ

, বাযবত ফণগ-চাতাত

ফযফস্থা ণঘযণদন ঈচ্চফবণগয দ্বাযা ণনম্নফণগ থগাৎ ফদণভত ভশ্রণীয য ণনীডনবও ভথগন ণদবয়
ঘবরবঙ।ণফবল ওবয দণরত নাযীয ভানফাণধওায রংখন  তায ফীবৎতা অভাবদয ভানণফওতাবও
নতুনবাবফ বাফবত ফাধয ওবয। এওচন দণরত নাযী, প্রথবভ নাযী ণাবফ তায ভানফাণধওায রণেত
য়, ণদ্বতীয় ভ দণরত ণাবফ এফং তৃতীয় কণযফ ণাবফ তায ভানফাণধওায রণঙ্ঘত য়।

ঈত্তয

প্রবদ যাবচযয াথযা ভচরায খটনা। ঈচ্চফবণগয নৃ ংতায ণঘে, তযাঘাযী ভবনাবাফবও অফায
ঈস্থাণত ওযর। ণও যাধ ণঙর ণনম্নফবণগয ভভবয় ভনীলায

? ১৪আ ভবেম্বয ২০২০ ঔাভায

ফাণডবত ভ তায ভা অয বাআ এয াবথ করুয চনয খা ওাটবত এবণঙর। ফাণড ভপযায বথ
ঈচ্চফণগ ঠাওুয ণযফাবযয ঘায চনতাবও তুবর ণনবয় মায় এফং দদণওবাবফ তযাঘাবযয য ভপবর
ণদবয় মায় চঙ্গবর। এআ খটনায য তায বাআ প্রথবভ থানায় ভকবর ুণর তায ণববমাক ণনবত
ঘাআণন ফযং বঘতন ভভবয়ণটবও ভদবঔ ফবরবঙ ভতাভায ভফান নাটও ওযবঙ। বনও ঘাাঘাণ ভত
ণববমাক দাবয়য য়। খটনা চানায য ভওান ুণর অণধওাণযও খটনাস্থর ণযদগবন মানণন।
প্রাথণভও ণঘণওৎায য অণরকড াাতাবর

ণনবয় মায়া য়। ডািায ফবরণঙবরন , দুণট াত

দুণট াবয় ভওান াডা ভনআ , ভভরুদণ্ড ভববগ ভদয়া বয়বঙ। ণতন ণদন ফাবদ ভভবয়ণট তায ভাবও
ভস্ত খটনা ফবর। ণওন্তু তায ণতনণদন ফাবদ ুণর অব ভভবয়ণটয চফানফণি ণনবত। তায ঙয়
ণদন ফাবদ এপঅআঅয-এ ণবমু িবদয ভিপ্তায ওবয ুণর। এআ খটনায য ণফণবন্ন বাবফ বয়
ভদঔাবনায ভঘিা ওযায় ভনীলায ফাণডয ভরাওচনবদয। ঈচ্চফবণগয ভআ বয় ওাণটবয় ফহু ভরাওচন
াাতাবরয াভবন এআ খটনায প্রণতফাবদ ভাচ্চায য়।

২৯ভববেম্বয ২০২০ ভনীলা ভাযা

মায়। ভআ যাবতআ ওাঈবও না চাণনবয় ুণর তায ণনথয ভদবও ুণডবয় ভদম

। এআবাবফ
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প্রণতণনয়ত অণদফাীবদয ভানফাণধওায রণঙ্ঘত বত থাবও । ৯৩তাং ভাভরা অণদফাণ ণনি
ণনবয়, এঔবনা অদারবত বড অবঙ। ৫৪তাং ভেবে ণবমু ি ভফওু য ঔারা বয়বঙ। এওথা
ফরবত অয অণত্ত থাওা ঈণঘত নয় , ঈচ্চফবণগয ণফরুবদ্ধ অণদফাীবদয ণববমাক প্রণতণিত বত
াযবঙ না। ুণর প্রান এঔাবন ফণধয।
এটা স্পি ভম , বাযতীয় স্তযাণয়ত ভাবচ ভানফাণধওাবযয স্বীওায , এওণট স্বাবাণফও খটনা।
বাযতীয় ভাচ নানা ণদও ভথবও স্তযাণয়ত। এবদয ভবধয ণতনণট ণফবল রূ বয়ঙ্কয। ১)
থগননণতও স্তযায়ন ২) ফণগ-চাতকত স্তযায়ন ৩)ণরঙ্গকত স্তযায়ন। ফণগ-চাতকত স্তযায়ন নযানয
দফলভযভূ রও স্তযায়বনয াবথ কবীয বাবফ ংমু ি। এআ াভাণচও স্তযায়বনয ণস্তত্ব থাওায ওাযবণ,
বাযতফবলগ ফণগ-চাণতকত, ভশ্রণীকত এফং ণরঙ্গ দফলভয এওণট ওুৎণত অওায ধাযণ ওবযবঙ। এবন
ণযণস্থণতবত, ভানফাণধওায ভম ফাযংফায রণঙ্ঘত ভতা বফআ

, তা অয ভফণ ওথা ণও। তাআ

ভানফাণধওায যোয রবেয দফলভয ণনযন প্রবয়াচন। ফাফা াবফ অবম্বদওায এয অহ্বানণট বরা
--ণণেত , ংকণঠত  এফং ংিাভ শুরু ওবযা।

-------XXX------
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ণিণরত চাণতুঞ্জ  ভানফাণধওায
ভানফ ণধওাবযয থগ, প্রওৃণত  ণযণধ
ওায়নাথ ঔাতুন, ভধুণযভা াযবীন  ননযা দা
ভণভস্টায-২, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
ভানফ ণধওাবযয ংজ্ঞা:- ভানফাণধওায ফরবত ভফাছায় ভানু বলয স্বাবাণফও চীফন-মান  াধাযণ
ফযণি  ণফওাবয চনয প্রবয়াচনীয় ু বমাক-ু ণফধা  স্বাধীনতায ণধওায
দযবদয চনয ফগচনীন

। ণযফাবযয ওর

চাত। ভমগুণর রংখন ওযা মায়বমগুণর রংখন ওযা মায় না

ভানফাণধওায এয ভবত । ভানফ ণধওায প্রণতণট

'

ভানু বলয ণধওায চেকত  ণফবচ্ছদয ভানু ল এআ

ণধওায ভবাক ওযবফন এফং ঘঘগা ওযবফন । ভানফ
ণধওায ফ চায়কায় এফং ফায চনয ভান

বাবফ ফযফাযবমাকয । এওআ বঙ্গ এআ ণধওায

বরা চাত  অআনকত ণধওায । ণযফায 
ভাবচয ওতগা তাযা তাবদয ণধওায যো ওযবফ।
অন্তচগাণতও প্রণতিানগুণরয ভানফাণধওায যোয় বূ ণভওা ারন ওবয থাবও।
ভানফ ণধওায বরা ওতওগুণর ীভাফদ্ধ অআন ফা ণনয়ভ মা ভানফ চাণত দবযয দফণিযবও
ভফাছায় এফং স্থানীয়, অন্তচগাণতও অআন গুণর ু যণেত মা ভভৌণরও ণধওায ণফবচ্ছদয ং ণফলয়
ণাবফ ন্তবুগি ।" all human beings are born free and equal in dignity and
rights" ভানফ ণধওায বরা ফযণিয চীফন ,স্বাধীনতা, াভয  ভমগাদা ংক্রান্ত ভআফ ণধওায
ভমগুবরা ংণফধান স্বীওৃত । থফা অন্তচগাণতও ঘুণি বেয ঙ্গীবূ ত এফং বাযবতয অদারত

ওৃতযও ফরফৎবমাকয। ভানফ ণধওায থগ প্রওৃণত  ভানফাণধওায েণটয থগ নানাবাবফ ফযফায
ওযা মায় । েকত বথগ ভানফাণধওায থগাৎ ভানু বলয াধাযণ চীফনমান  াণফগও ফযণিয

ণফওাবয চনয প্রবয়াচনীয় ু বমাক-ু ণফধা ণধওায । ণওন্তু ণফকত ঈণন তবও ৃণথফী ফযাী মু দ্ধ
ভানু বলয য ভানণফও ণক্রয়া-ওরা বয়বঙ তাবত াধাযণ ভানু বলয চীফনমান ওযবত ণফণ্ন
বয় ঈবঠণঙর । ভআ দৃ ণিবণঙ্গবত ভানফাণধওাবযয থগ বরা াধাযণ ভানু বলয য যাষ্ট্রওৃতযও
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ভফঅআণন ভানণফও তযাঘাবযয ণফরুবদ্ধ প্রণতফাদ এফং াধাযন ভানু বলয নু যনতভ ু বমাক-ু ণফধা
প্রদাবনয ু স্থ বাবফ চীফন মান ওযায স্বীওৃণত।
প্রওৃণত  ণযণধ:- ভানফাণধওাবযয ভযও ধাযণা রাব ওযবত বর এয প্রওৃণত ওযা
প্রবয়াচন।ভানফাণধওাবযয দুণট ণদও অবঙ এওণট ভনণতফাঘও এফং যণট র আণতফাঘও

।

ভনণতফাঘও ণদও ভথবও ভানফাণধওায বরা ভআ ফ ণধওায ভও ভফাছায় ভমঔাবন যাষ্ট্র ' ওঔবনা
স্তবে ওযবফ না। ভৌয যাচননণতও ণধওায গুণর এআ মগায়বুি। আণতফাঘও ণদও ভথবও ভানফ

ণধওায বরা ভআ ফ ণধওায ভম গুণরয ফাস্তফায়বন যাষ্ট্র ণক্রয় বূ ণভওা ারন ওযবফ । থগ
াভাণচও  াংস্কৃণতও ণধওায গুণর এআ মগায়বুি । ভনণতফাঘও ণধওায গুণর ফাস্তফায়ন ওযা
ম্ভফ তঔনআ মঔন যাষ্ট্রবঙ্ঘয বূ ণভওা বফ ভকৌণ । এবেবে যাবষ্ট্রয ভঘাযাণট বফ েুদ্রতভ মাবও

Robert Nozik ফবরবঙ "ultra mini malist state", আণতফাঘও ণধওায গুণরবও ফাস্তফায়ন
ওযায চনয যাষ্ট্রবও ণক্রয় বূ ণভওা ণনবত বফ, এবেবে যাবষ্ট্রয ভঘাযাণট বফ ণতওায়।
ভধযমু কীয় ওুংস্কায  ধভগ দ্ধণতয ণযবপ্রণেবত ফযণি বায মু ণিয ণফলয়ণট ণঙর ণনঃবিব
এওণট ঈবিঔবমাকয খটনা । ভানফাণধওায ফরবত অচ অয শুধু ভানু বলয ফযণিকত কণতাণন্ত্রও
ণধওায যোয় ভফাছায় না , এওআবঙ্গ ভফাছায় ণফণবন্ন ভদ ফা চাণতয স্বাধীনতা চগন 
ণফওাবয ণধওায।
১৯৪৮ াবর কৃীত ণিণরত চাণতুবঞ্জয ণফলবয় ভখালণাবে ভানফাণধওাযবও ণফশ্বচনীও ণধওায
ফবর ভখালণা ওযা বয়বঙ । ণফবশ্বয ভমবওাবনা ংব ফফাওাযী ভম ভওান স্তবযয ভানু ল এআ

ণধওায ভবাবকয ঈমু ি । ভানফ ণধওায  স্তান্তযবমাকয এআফ ণধওাযবও
ভওঈ বনযয
াবত তুবর ণদবত াবযনা । অফায নয ভওঈ এআ ফ ণধওায ভও বং ওযবত ফা ণনবত াবয
না। প্রাওৃণতও ণধওায ভথবও ভানফাণধওায মগন্ত ভানফ আণতাবয ভফণযবাক ভয় এওচন
ফযণিয াভাণচও ণধওায ওতগফয এফং দাণয়ত্ব ণনণদগি গ্রু এফং ংস্থায় ণযফায ম্প্রদায়। ধভগীয়
ফণগ ফা ভাকত ভকািীয াবথ তায দযবদয াবথ যাণয ম্পওগমুি , াফগববৌভ এফং নযানয
ভানফাণধওায ভখালণায ভূ র ঈবদ্দয বরা ভনু লয ণযফাবযয ওর দবযয চাত ভমগাদা ণবন্ন
এফং ণযামগ ভভৌর ণধওায স্বীওৃত  ণফশ্ব াণন্তয ভূ র ণবণত্ত বরা স্বাধীনতা  নযায়ণফঘায।
অবরাঘয ভখালণায় 19 নং ধাযায় ফরা বয়বঙ ভানু ল াভাণচও চীফ তাআ ভাবচয প্রণত প্রবতযও

নাকণযবওয এফং প্রবতযওণট ভানু বলয ণফবল ওতগফয অবঙ । ওাযণ ভানু বলয ভাচ এয ভতআওাযণ
ভানু বলয ভাবচয ভবধযআ প্রবতযওণট ভানু ল ভফবড বঠ এফং এওভাে ভাবচয ভবধযএফং এওভাে
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ভাবচয ভবধয প্রবতযওণট ভানু বলয াভাণচওএফং এওভাে ভাবচয ভবধয

প্রবতযওণট ভানু বলয

াভাণচও-ওযন ম্ভফ য়। ভানফ ণধওায যোয ফযাাবয চাণতুঞ্জ বনওঔাণন ফযথগ ওথা তয,এ
ফযাাবয চাণতুবঞ্জা ভও অবযা ভফণ তৎয য়া ঈণঘত ণঙর এটা  ণঠও । ণওন্তু ভবন যাঔবত
বফ, চাণতুবঞ্জা বরা ণফশ্ব ণফবফও ীভাফদ্ধ বত্ব
চাণতুবঞ্জা মঔন ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয
ণফরুবদ্ধ ভওাবনা ণদ্ধান্ত ভনয় , তায ণঙবন ণফশ্বচনভততায ণঙবন ণফশ্বচনভত এয ভথগন থাবও
ভআ ণদ্ধান্ত ভও ঈবো ওযা বনও ভয় ওণঠন বয় দাাঁডায়।
ঈদাযণস্বরূ ফরা মায় দণেণ অণিওায ফণগ দফলভয নীণত এয ণফরুবদ্ধ চাণতুবঞ্জয ভম দবে
ভনয় তা ভল মগন্ত আ ভদবও ফণগ দফলভয নীণত ফান

খটাবত ফাধয ওবয । এয ণঙবন

চাণতুবঞ্জয ভানফ ণধওায ংক্রান্ত ওামগক্রবভয এওণট প্রবাফ অবঙ ফবর বনবও দাণফ।

-------xxx--------
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ণিণরত চাণতুঞ্জ  ভানফাণধওায
তুণনা ঔাতুন  ঔুফু ওয়ার
ভণভস্টায-২, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
বূ ণভওা: ভানফ ণযফাবযয ওর দবযয চনয াফগচনীন চাত ণধওাযী বরা ভানফাণধওায।
ভানফাণধওায প্রণতণট ভানু বলয এও ধযবনয ণধওায ভমটা তায চেকত 

ণফবচ্ছদয। ভানু ল এ

ণধওায ভবাক ওযবফ  ঘঘগা ওযবফ । তবফএআ ঘঘগা বনযয াণন্ত াধন  প্রাণন্ত ণফনবিয ওাযণ
বত াযবফনা । ভানফাণধওায ফ চায়কায় এফং ফায চনয

ভানবাবফ প্রবমাচয । এ ণধওায

এওআ াবথ চাত  অআনকত ণধওায । স্থানীয়, চাতীয়, অিণরও,  অন্তচগাণতও অআবনয
নযতভ দাণয়ত্ব বরা এফ ণধওায যেণাবফেণ ওযা।
ণফশ্বফযাী ভানফাণধওাবযয ণফলয়ণট এঔন অয প্রওট বাবফ নু বূত বচ্ছ , এঔন অভযা ভদঔণঙ

ভম, ভানু বলয ণধওায ভূ  অিণরও মু দ্ধ , ংখাত, ানাাণনয ওাযবণ রংণখত বচ্ছ । প্রথভত,
এওণট ণযফায  ভাবচয তাবদয ধীনস্থবদয ণধওায যো ওযবফ

, ণদ্বতীয়ত, যাষ্ট্র, এফং

তৃতীয়ত, অন্তচগাণতও প্রণতিানভূ  ভানফাণধওায যোয় বূ ণভওা ারন ওবয থাবও।
ঈবদ্দয: ভানফাণধওায এওণট গুরুত্বূ নগ ণফলয়

। ংণফধাবনয তৃতীয় ঔবডন্ড ফণণত

এআ

ণধওাযগুণর চাণত, চেস্থান,ধম্,ফণ্ ণফশ্বা  ণরঙ্গ ণনণফগববল ভানবাবফ প্রবমাচয এআ ণধওায
গুণর অদারবত ণফঘায ভমাকয । ভানফাণধওাবযয ভূ র ঈবদ্দয বরা ভান ণযফাবযয ওর দবযয
চাত ভমগাদা ণবন্ন ণযামগ ণধওাবযয স্বীওৃণত

। ভানফাণধওাবযয াফগচনীন ভখালণাে:

াচায ১৯৪৮ াবরয ১০ ণডবম্বয যাণযব নু ণিত চাণতংখ াধাযন ণযলবদ এআ ভখালণা

প্রদান ওযা য়। প্রবতযও ভানু বলয ভানফাণধওায ণনণিত ওযায রেয ণনবয় এআ নদ ভখাণলত য় ।
যাণযবয ভফরা আচ দযা ভঘআরট নাভও স্থাবন এআ ভখালণা নু ণিত।
চন ণটাগ াভবি (ওানাডা) , ভযবন ওযণন (িান্স) , ণস্টপাণন ভাঁবর িান্স , ঘারগ ভাণরও
(ভরফানন), ণ.ণ.ঘযাং ঘীন , এণরয়াবনয রুচববল্ট ভাণওগন মু িযাষ্ট্র  অবযা বনও

ভরঔওকণ

ভানফাণধওায ঈবদ্দয ণনবয় এআ ভখালণায চনয ণিণরত ন। ভানফাণধওাবযয াফগচনীন ভখালণাে
চাণয। এআ ভখালনা ওর চাণত এফং যাবষ্ট্রয াপবরযয াধাযণ ভানদণ্ড ণববফ রেয ওযা মায় ।

ভমঔাবন প্রণতণট ফযণি এফং ভাবচয প্রণতণট ঙ্গ এ ভখালণাবও ফভয় ভবন ভযবঔ ণোয ভাধযবভ
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এআ স্বাধীনতা  ণধওাযভূ বয প্রণত শ্রদ্ধা চাণকবয় তুরবত বফ এফং স্বাধীনতা ভূ বয
াফগচনীন  ওামগওয স্বীওৃণত অদায় এফং মথামথ ারন ণনণিন্ত ওযবফ।
ধাযা ১: ভস্ত ভানু ল স্বাধীনবাবফ ভান ভমগাদা এফং ণধওায ণনবয় চেিণ ওবয। তাবদয ণফবফও
এফং ফুণদ্ধ অবঙ, ু তযাং ওবরযআ এবও বযয প্রণত ভ্রাতৃত্ব ু রব ভবনাবাফ ণনবয় অঘযণ ওযা
ঈণঘত।
ধাযা ২: এআ ভখালণায় ঈবিণঔত স্বাধীনতা এফং ণধওাযভূ বয ভকাে , ধভগ, ফণগ, ণো, বালা
যাচননণতও ফা নযণফধ ভতাভত চাতীয় ফা াভাণচও ঈৎণত্ত
ভমগাদা ণনণফগববল প্রবতযবওযআ ভান ণধওায থাওবফ

, চে, ম্পণত্ত ফা নয ভওান

। ভওান ভদ ফা বূ ঔবণ্ডয যাচননণতও

,

ীভানকত ফা অন্তচগাণতও ভমগাদায় ণবণত্তবত তায ভওান ণধফাণয প্রণত ভওানরূ দফলভয ওযা বফ
না, ভ ভদ ফা বূ ঔণ্ড স্বাধীন ভাও , ভাও ণঙবুি তায স্থাণয়ত্ব াণত ণওংফা াফগববৌভবত্বয নয
ভওান ীভাফদ্ধতায় ণফযাচভান।
ধাযা ৩: চীফন স্বাধীনতা এফং দদণও ণনযাত্তায় প্রবতযবওয ণধওায অবঙ।
ধাযা ৪: ওাঈবও  ধীনতা ফায দাবত্বয অফদ্ধ ওযা মাবফ না

। ওর প্রওায ক্রীতদা প্রথা

এফং দা ফযফস্থা ণনণলদ্ধ ওযা বফ । ধাযা ৫: ওাঈবও ণনমগাতন ওযা মাবফ না , ণওংফা ওাবযায প্রণত
ণনিুয, ভানণফও  ফভাননাওয অঘযণ ওযা মাবফ না থফা ওাঈবও এবন াণস্ত ভদয়া মাবফ
না। ধাযা ৬: অআবনয াভবন প্রবতযবওযআ ফযণি ণাবফ স্বীওৃণত রাববয ণধওায যবয়বঙ। ধাযা ৭:
অআবনয ভঘাবঔ ফাআ ভান এফং ফযণি ণনণফগববল ওবরআ অআবনয অশ্রয় ভান বাবফ ভবাক
ওযবফ। এআ ভখালনা রংখন ওবয এভন ভওাবনা দফলভয দফলভয ৃ ণি
অশ্রয় রাববয ণধওায প্রবতযবওযআ অবঙ । ধাযা ৮:

প্রবযাঘনায ভুবঔ ভানবাবফ

ানতবন্ত্রয ফা অআবন প্রদত্ত ভভৌণরও

ণধওায রঙ্ঘবনয ভেবে ঈমু ি চাতীয় ণফঘায অদারবতয ওাঙ ভথবও ওামগওয প্রণতওায রাববয
ণধওায প্রবতযবওয যবয়বঙ। ধাযা ১১: -১.দ্বি ভমাকয যাবধ ণবমু ি প্রবতযও ফযণিয অত্ম স্পগ
ভথগবন ণনণিন্ত ণধওায ম্বণরত এওণট প্রওায

অদারবত অআন নু াবয ভদালী প্রভাণণত না

য়া মগন্ত ণনবদগাল কণয য়ায ণধওায থাওবফ । ২. ওাঈবওআ এভন ভওান ওাচ ফা ত্রুণটয
চনয দণ্ডবমাকয যাবধ ভদালী াফযস্ত ওযা মাবফ না , ভম ওাচ ফা ত্রুণট ংখঠবনয ভয় চাতীয় ফা
অন্তচগাণতও অআবন দণ্ডনীয় যাধ ণঙর না। ধাযা ১২: ওাবযা ফযণিকত ভকানীয়তায ণওংফা তায
কৃ, ণযফায  ণঘণঠবেয ফযাাবয ভঔয়ার ঔুণভত স্তবে ণওংফা তাাঁয ু নাভ  িাবনয য
অখাত ওযা ঘরবফ না । এ ধযবনয স্তবে ফা অখাবতয ণফরুবদ্ধ অআবনয অশ্রয় রাববয
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ণধওায প্রবতযবওয যবয়বঙ। ধাযা ১৩:-১. ণনবচা যাবষ্ট্রয ীভানায ভবধয স্বাধীনবাবফ ঘরাবপযা এফং
ফফা ওযায ণধওায প্রবতযবওযআ যবয়বঙ । ২. প্রবতযবওযআ ণনচস্ব ভদ  ভম ভওান ভদ
ণযতযাক এফং স্ববদ প্রতযাফতগবনয ণধওায যবয়বঙ

। ধাযা ১৪: ণনমগাতবনয াত ভথবও যো

ায়ায চনয ণবন্ন ভদব অশ্রয় প্রাথগনা ওযায এফং ভ ভদবয অশ্রবয় থাওফায ণধওায
প্রবতযবওযআ যবয়বঙ।
ধাযা ১৫: ওাঈবওআ মবথচ্ছবাবফ তায চাতীয়তা ভথবও ফণিত ওযা মাবফ না

, ণওংফা ওাবযা

ওর ূ ণগফয়স্ক নয-নাযীয ণফবয় ওযা এফং ণযফায প্রণতিায ণধওায যবয়বঙ

।ণফবয় দাম্পতয

চাতীয়তা ণযফতগবনয ণধওায িায ওযা মাবফ না । ধাযা ১৬:-১.ধভগ ভকাে  চাণত ণনণফগববল
চীফবন এফং ণফফা ণফবচ্ছবদ তাবদয ভান ণধওায থাওবফ

। ২. ণফবয়বত আচ্ছুও নয-নাযীয

স্বাধীন এফং ূ ণগ িণতবতআ ভওফর ণফবয় ম্পন্ন বফ । ধাযা ১৭: প্রবতযবওযআ এওা থফা বনযয
বঙ্গ ণভণরত বাবফ ম্পণত্তয ভাণরও য়ায ণধওায অবঙ। ধাযা ১৮: প্রবতযবওযআ ধভগ ,ণফবফও 
ণঘন্তায স্বাধীনতায় ণধওায যবয়বঙ। এ ণধওাবযয বঙ্গ ধভগ ফা ণফশ্বা ণযফতগবনয ণধওায এফং
এআ বঙ্গ এওাবন্ত, এওা ফা ণভণরতবাবফ ণোদান, নু ীরন, ঈানা ারবনয ভাধযবভ ধভগণফশ্বা
ফযি ওযায ণধওায ন্তবুগি থাওবফ। ধাযা ১৯: প্রবতযবওযআ ভতাভত ভালণ এফং ভতাভত
প্রওাবয স্বাধীনতায় ণধওায যবয়বঙ। ফাবধ ভতাভত ভালণ এফং যাষ্ট্রীয় ীভানায ণনণফগববল ভম
ভওান ভাধযবভয ভাযমাত বাফ এফং তথয জ্ঞান িণ  োবনয স্বাধীনতা এ ণধওাবযয
ন্তবুগিv ধাযা ২০: প্রবতযবওযআ াণন্তূ ণগ ভাবফব ংিণ  ণভণত কঠবনয স্বাধীনতায

ণধওায যবয়বঙ । ধাযা ২১ প্রতযেবাবফ ফা ফাবধ ণনফগাণঘত প্রণতণনণধবদয ভাধযবভ ণনচ ভদবয

ান ণযঘারনায় ংিবণয ণধওায প্রবতযবওযআ যবয়বঙ । ধাযা ২২: ভাবচয দয ণববফ

প্রবতযবওযআ াভাণচও ণনযাত্তা ণধওায অবঙ । ধাযা ২৩: প্রবতযবওযআ ওাচ ওযায , স্বাধীনবাবফ
ঘাওুযী ভফবঙ ভনফায, ওাবচয নযাময এফং নু ওূর ণযবফ রাব ওযায এফং ভফওাযত্ব ভথবও যণেত
ফায ণধওায যবয়বঙ । ধাযা ২৪: প্রবতযবওযআ ণফশ্রাভ  ফবযয ণধওায যবয়বঙ

, ণনয়ণভত
ভবয়য ফযফধাবন ভফতন  ঙু ণট এফং ভাকত ওাবচয মু ণিঙ্গত ীভা ণধওাবযয ন্তবুগি ।
ধাযা ২৫: ভাতৃত্ব এফং দফাস্থয় প্রণতণট নাযী এফং ণশুয ণফবল মত্ন এফং াাময রাববয

ণধওায অবঙ । ণফফা -ফেন- ফণবূ গত ণওংফা ণফফা ফেন চাত ওর ণশু ণবন্ন াভাণচও
ণনযাত্তা। ধাযা ২৬: ১. প্রবতযবওযআ ণোরাববয ণধওায যবয়বঙ ন্তত: বে প্রাথণভও 

ভভৌণরও মগাবয় ণো নফতণনও বফ । ২. ভওান ধযবনয ণো ন্তানবও ভদয়া বফ তা ভফবঙ

ভনফায ণধওায ণতা-ভাতায থাওবফ । ধাযা ২৭: - ১. প্রবতযবওযআ ভণিকত াংস্কৃণতও চীফবনয
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ংিণ ওযা , ণেওরা ঈববাক ওযায ণধওায যবয়বঙ । ২. ণফজ্ঞান াণতয  ণেওরা
ণবণত্তও ভওান ওবভগয যঘণয়তা ণববফ দনণতও স্বাথগ ংযেবণয

ণধওায প্রবতযবওযআ

থাওবফ।
নীণত  ওতগফয:

এওণট স্বাধীন যাষ্ট্র ণযঘারনায ভেবে ভানফাণধওায নযতভ এওণট ণফলয়

।

চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন ভদবয কযীফ , ণযীত, ফণিত াধাযণ ভানু বলয ওণ্ঠস্বয বয় ঈবঠ
যাষ্ট্র ণনভগাণবও ণদা ভদণঔবয়বঙ। নযায় এফং নীণতয ণদা ভদণঔবয়বঙ এআ ভানফাণধওায।
ভানফাণধওায যেণ অভাবদয ংস্কৃণতয গুরুত্বূ ণগ

ঙ্গ। অভাবদয চীফবন ণঘযওারআ ফযণিয

চীফবনয ভতা  াবভযয িান  স্বীওৃণত ণদবয় এববঙ । প্রবতযও ভানু বলয ওাবঙ ভানফাণধওায
ণফলয়ও ভখালণা তযন্ত গুরুত্বূ ণগ । প্রণতণট নাকণযও মণদ এআ ভখালণা ভভবন ঘবর বঘতন য় এফং
ওবরয দায় দাণয়ত্ব  ওতগফয ারন ওবয তবফআ এআ ভখালণা ফাস্তফাণয়ত বত াবয।

----------------xxx-----------------
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ণিণরত চাণতুবঞ্জয : ভানফাণধওায যোয দ্ধণত ভু
ু ভাআয়া াযণবন  তাযানু ভ ঔাতুন
ভণভস্টায-২, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

চেকত বাবফ ওর ভানু ল ভান ণধওায এফং ভান ভমগাদায ণধওাযী

। এআ ণধওায র

ণফবল ধযবনয এও দনণতও ণধওায । ভনু লযবত্বয দাণফয ভপ্রণেত ভথবওআ , এআ ণধওায চেূ বে
ওর ভানু বলয ভবধযআ ফতগভান । ভানফাণধওায র ভআ ভস্ত ণধওায ভম গুণরঙাডা ফযাণিতায
চীফন ধাযন ওযবত াযবফ না । মা স্বাবাণফও বাবফআ ণচগত ।
ধনী-দণযদ্র, স্ত্রী-ুরুল,ধভগ,ফণগ ণনণফগববল মাবত ওর ভানু বলয
ভানণফও ণধওায যণেত য় এফং ভাবচয প্রণতণট দযয
অত্ম ভমগাদা ণফবচ্ছদয ভণধওাবযয স্বীওৃণত ায়

। তাআ

ভানফাণধওায র ণফবশ্ব স্বাধীনতা , নযায়ণফঘায  াণন্তয ভূ রভন্ত্র ।
এআ ভানফাণধওায যোয ব্রত ণনবয়আ ১৯৪৫ াবরয ২৪ ভ
বটাফয চাণতুঞ্জ অন্তচগাণতও ংকঠন ণাবফ অত্মপ্রওা
ওবয। ১৯৪৬ াবরয ১৮আ ভপব্রুয়াণয ণিণরত চাণতুঞ্জ
থগননণতও াভাণচও ণযলবদয ধীন ভানফাণধওায ংক্রান্ত
এওণট ওণভন (UNHCR) কঠন ওবয। এয ণঠও দুআ ফঙয বয

১৯৪৮ াবরয ১০আ ণডবম্বয ণিণরত চাণতুবঞ্জয াধাযন বায তৃতীয় ণধবফবন

ভানফাণধওাবযয ণফশ্বচনীন ভখালণাণট কৃীত য় । ভমঔাবন ওবরয চনয ভানফাণধওায  ভভৌণরও
স্বাধীনতায স্বীওৃণতয ওথা ঈবিঔ যবয়বঙ। তবফ ভানফাণধওায যোয ভেবে এঔাবন থগননণতও 
াভাণচও ণযলবদয ঈবদযাবক ফগাণধও গুরুত্ব ভদয়া বয়বঙ
যাষ্ট্রুঞ্জ: ভানফাণধওায যোযদ্ধণত ভু :
চাণতুঞ্জ ওবয়ওণট দ্ধণতয ভাধযবভ এআ ভানফাণধওায যোয ওাচণট ওবয থাবও

, ভমভন-(১

প্রথাকত প্রণতযো দ্ধণত , (২) প্রথাকত দ্ধণত , (৩) ভাণঘবফয ওামগারবয়য েভতাভূ ।
এঙাডা ণফণবন্ন অন্তচগাণতও অআনওানু ন গুণরয ঈয দা চািত দৃ ণি এফং ভানফাণধওায
রঙ্ঘনবও থাভাবত  নু োবনয চনয ণফণবন্ন ফযফস্থা িণ ওবযবঙ যাষ্ট্রুঞ্জ

। এরূ, ণফণবন্ন
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প্রণতিান, ণভণত, ভকািী, ণনয়ভাফণর  অআন ওানু ন গুণরবও াভণিও বাবফ যাষ্ট্রুঞ্জ ভানফাণধওায
যোয দ্ধণত ফবর ণঘণিত ওযা ভমবত াবয।
(১) প্রথাকত প্রণতযো দ্ধণত:
প্রথাকত প্রণতযো দ্ধণত নু াবয ঘুণিদ্বাযাআ প্রণতণিত ণভণতগুণরয ঈদ্ভফ বয়বঙ । ফহু ণবজ্ঞ

।

ফযাণিবদয ণনবয় কণঠত এআ ণভণতগুণর অন্তচগাণতও ভানফাণধওায যোয় প্রণতণিত অবঙ

ভানফাণধওায ংক্রান্ত ণফণবন্ন অআনওানু বনয ফাস্তফ প্রবয়াকণওবাবফ ম্ভফ , ভটায ঈয ফগদা দৃ ণি
যাঔাআ র এরূ প্রণতিান গুণরয ভূ র ঈবদ্দয। ভানফাণধওায যোয়যাষ্ট্রুঞ্জ ণফণবন্ন ণভণত কঠন
ওবযবঙ। ভমভন, (১) ফগপ্রওায চাণতকত দফলভয দূ যীওযণ ওণভণট

(The Committee on the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination) (২) ভানফাণধওায ওণভণট ( The
Human Rights) (৩) নাযীবদয য ফ ধযবনয দফলভয দূ যীওযবনয চনয ওণভণট (

The

Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women). (৪) ণশুবদয ণধওায ণফলয়ও ওণভণট ( The Committee on the Rights of the
Child). (৫) ণনীডন  নযানয ভানণফও এফং ফভাননাওয অঘযণ ফা াণস্ত ণনফাযণ ণফলয়ও
ওণভণট।(The Committee against Torture). (৬) ণবফানওাযী শ্রণভওবদয ণফলয়ও ওণভণট
(The Committee of Migrant Workers). (৭) প্রণতফেওতা মু ি ফযণিবদয ণধওায ণফলয়
ওণভণট। (The Committee on person with Disabilities).
(২) প্রথাকত দ্ধণত: প্রথাকতবাবফ প্রণতণিত ঘুণি ণভণত দ্ধণত ঙাডা যাষ্ট্রুঞ্জ ভানফাণধওায
যোবথগ প্রথাকত দ্ধণত িণ ওবযবঙ। এআ দ্ধণত নু াবয , যাষ্ট্রুঞ্জ ভানফাণধওায যোয চনয
ফহু প্রবয়াচনীয় ণনয়ভাফরী িণ ওবযবঙ। ণনয়ভাফরী গুবরা র (১) বযন্তযীণ বাবফ স্থানঘূ ত
ফযণিবদয চনয ভাণঘফ দ্বাযা ভবনানীত প্রণতণনণধ দর। (২) ণযওণেত  ফরূ ফগও ণফবরাাধন
এফং ণফনা ণফঘাবয অটও ফণিবদয ঈবদ্দয ওামগণনফগাী ভকািী কঠন।

Working Groups on

Enforced on Involuntary Disappearances and on AR binary Deletion). (৩)
যাষ্ট্রুঞ্জ দ্বাযা ণনমু ি এওণট ণফবল দ র ণফবল প্রণতবফদও

। এরূ ণফবল প্রণতবফদও

ভানফাণধওায ংক্রান্ত ওবয়ওণট ণফলয়গুণরয ঈয মগবফেণ ওবযন। ভমভন- ণফঘাযণফবাবকয
স্বাধীনতা  োত, তযাঘায  ধভগীয় ণষ্ণুতা , ভতাভতপ্রওাবয স্বাধীনতা, ফণগ ণফবদ্বল 
দফলভয, ভণরাবদয প্রণত তযাঘায  দফলভয।
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(৩) ভাণঘবফয ওামগারবয়য েভতা ভূ 

:

যাষ্ট্রুবঞ্জয ভাণঘফ তায ওামগারবয়য ভাধযবভ

ভানফাণধওায যোয চনয প্রঘায  প্রণতযো ণনয়ণভত

বাবফ ম্পন্ন ওবয থাবও। ভাণঘবফয

ওামগারয়বম ণফলয়গুণর ণনবয় ণফবল বাবফ ঔণতবয় ভদবঔ
ভৃতুদন্ড এয ণফরুণপ্ত আতযাণদ।

ভগুণর র , অটও ফযাণিবদয ঙাডাবনা ,

ভানফাণধওায যোবথগ থগননণতও  াভাণচও ণযলদ এয বুণভওাঃ
এআ ণযলদ এয ভাধযবভ ভানফাণধওায যোয দুণট ণনয়ভাফণরয ঈদ্ভফ খবটবঙ -প্রথভণট ১২৭৫ 
ণদ্বতীয়ণট ১৫০৩ ণনয়ভাফণর নাবভ ণযণঘত। এআ প্রওায দ্ধণতয ভূ র ঈবদ্দয র

, ভানফাণধওায

রঙ্ঘন ংক্রান্ত খটনাগুণরয ণফঘায ণফবফঘনা ওযা  ভানফাণধওায প্রণতিায় ওভগযত থাওা। এঙাডা
যাষ্ট্রুবঞ্জয ভানফাণধওায যোযবেবে যাভগ দানভূ রও ফযফস্থা ণফবলবাবফ গুরুত্বূ ণগ। এআ
যাভগদান ংক্রান্ত ফযফস্থায ূ ঘনা খবট ১৯৫৫ াবর। মায ভূ র ঈবদ্দয র যাষ্ট্রুঞ্জ এয ণফণবন্ন
দয যাষ্ট্রগুণর ভানফাণধওায যোবথগ প্রাথণভও প্রণতিান কবড ভতারায চনয প্রবয়াচনীয় ফযফস্থা িণ
ওযায যাভগ ভদয়।
এয ণতন দও এয ভবলয ণদবও ১৯৮৭ াবর যাষ্ট্রুবঞ্জয াধাযণ ণঘফভানফাণধওায যোবথগ

প্রমু ণিকত বমাণকতায ঈবদ্দবয "ভস্বচ্ছাওৃত তণফর" এয ূ ঘনা ওবযন । ভানফাণধওায যোবথগ ,
যাষ্ট্রুঞ্জ ভানফাণধওায ভওন্দ্র ( UN Human Rights Center)  ণনফগাঘবন াামযওাযী ণফবাক
(Electoral Assistance Division) ণফণবন্ন ভবয় নানান ণফলবয় প্রমু ণিকত বমাণকতা প্রদান
ওবযবঙ। এধযবনয ওবয়ওণট ণফলয়র-(১) চাতীয় অআন প্রণয়ন: যাষ্ট্রীয় ভঘতনায ভবধয ণদবয়
ভানফাণধওাবযয ধযানধাযণ ভও তুবর ধযায চনয চাতীয় অআন প্রণয়ন ওযা বয়বঙ। (২) চাতীয়
অআবনয ংবাধন: যাষ্ট্রীয় চাতীয় ংণফধান র ভানফাণধওায ণবণত্ত প্রস্তয। নতুন অআন ংণফধাবন
দতণয ওযায ওাবম াাময প্রদান ওযা বয়বঙ মায ভাধযবভ ংণফধান প্রনয়বনযভধয ণদবয়
ভানফাণধওাবযয ণফণবন্ন অদগ প্রওা ভবয়বঙ।
যাষ্ট্রুবঞ্জয ভানফাণধওায ংক্রান্ত য যোওফচণট র ঈচ্চ ওণভন। ১৯৯৩ াবরয ২১ভ
ণডবম্বয াধাযণবাফগিণতক্রবভ ঈচ্চওণভবনয দ (

UN High Commissioner for

Human Rights) কণঠত য়। এআ দাণধওাযীবও ভানফাণধওায যোয ভেবে প্রযী ফা (watch
dog) ফরা য় । ঈচ্চওণভন াধাযণ ণঘবফয বঙ্গ বমাণকতায ওবয 

ভানফাণধওায যোবথগ

'এআ ওামগারয় ' ণযঘারনা ওবয থাবওন। ফরা মায় , যাষ্ট্রুঞ্জ ভানফাণধওায যো এফং প্রঘাবযয
ঈবদ্দয ফহু ফযফস্থা  প্রবঘিা িন ওবয ঘবরবঙ। ভানফাণধওায ণফলবয় ণফণি ভরঔও রুআ ভনণওন
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এয িন্থ 'The United Nations and Human Rights-'এয ২১তভ ধযাবয়য , ২১নং াঠ
নু াবয যাষ্ট্রুবঞ্জয ওাচওভগ ফণগনা ওবয ফবরবঙন:

"বণফলযবতয চনয প্রস্তুণত ণনবয়বঙ , প্রতযাা

ভফণ চগন ওবযবঙ, অফায বনও ভেবে প্রতযাায বনও ওভআ চগন ওবযবঙ"
--------------xxx-------------

ভানফাণধওায যোয় যাষ্ট্রুবঞ্জয ঈবদযাক, াপরয  ফযথগতা
ণরণপ্রয়া ার  ায়ও ঘক্রফতগী
ভণভস্টায-২, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

ভানফ ণযফাবযয ওর দবযয চনয াফগচনীন , চাত, স্তান্তয এফং রঙ্ঘনীয় ণধওাযআ
র ভানফাণধওায। ভানফ বযতায আণতা ভানু বলয চীফন  তায ভমগাদায প্রণত িাবনয খটায়
ূ নগ। এওাদ তােী ভথবও ভানফাণধওায রঙ্ঘন বচ্ছ এফং তা ফতগভাবন ণযণস্থণত ণযভন্ডবরয
ভতভন ঔুফ ভওান ণযফতগন খবটণন। ণফং তােীয প্রথভাবধগ ভানফবযতায আণতা আণতাব দুণট
বয়াফ ণফশ্বমু দ্ধ ংখণটত বয়বঙ। প্রথভ  ণদ্বতীয় ণফশ্বমু দ্ধ মা ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয এও প্রতীও
ণঘি ফরা ভমবত াবয। ভানফচাণত ভানফতাণফবযাধী ঈৎ রীরা প্রতযে ওবযবঙ। এফং ফাবয ফাবয
তাবদয চীফন  স্বাধীনতায ণধওায ভূ  দদণরত বয়বঙ।

ফাবয ফাবয ভানফাণধওায রঙ্ঘন

দৃ ণিবকাঘয বয়বঙ ফবরআ ণওন্তু ভানফাণধওায যোয ণফলয়ণট ঈবঠ এববঙ। এফং আ ভানফাণধওায
যোয ভেবে ণিণরত চাণতুবঞ্জয নাভ প্রথবভআ এব বড। ১৯৪৫ ণিস্টাবে

―ানিাণন্সবওা

বিরবন' ণিণরত চাণতুঞ্জ নাভও অন্তচগাণতও ংকঠনণট প্রণতণিত য়।
ভানফাণধওায যাষ্ট্রুবঞ্জয ঈবদযাক :চাণতুবঞ্জয ভূ র রেয বরা অন্তচগাণতও ভেবে াণন্ত  ণনযাত্তা প্রণতিা ওযা। অয এআ
ণফশ্বাণন্ত  ণনযাত্তায াবথ ভানফাণধওাবযয স্বীওৃণত এওান্তবাবফ প্রবয়াচন। তবফ স্বীওৃণত ণদবয়আ
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চাণতুঞ্জ তায দাণয়ত্ব এবওফাবয ভল ওবয ভদয়ণন। চাণতুবঞ্জ ভানফাণধওায ফাস্তফায়বনয চনয 
বনও ঈবদযাক ণনবয়বঙ। এআ ঈবদযাক গুণরয ভবধয ণওঙু ণওঙু ণফলয় ঈবিঔ ওযা অবঙ।
ভগুণর বরা-[ও] ভানফাণধওায ণফলয়ও ওণভন ংকঠন

, [ঔ] ভানফাণধওাবযয াফগচনীন

ভখালনাএ, [ক] অন্তচগাণতও ঘুণি , [খ] ভানফাণধওায ণফলয়ও ণফশ্ব-বিরন , [গ]তথযানু োন 
দাণয়ত্ব ারন।
[ও] ভানফাণধওায ণফলয়ও ওণভন ংকঠন:- ভানফাণধওায যোয দাণয়ত্ব চাণতুবঞ্জয ফওণট
ণফবাবকয ঈয থাওবর থগননণতও  াভাণচও ণযলবদয এওণট ওামগ ওণভন রূব
ভানফাণধওায ণফলয়ও ওণভন কঠন য়। এয দয দপ্তয ভচবনবায় ফণস্থত।
এআ ওণভন-এয ভূ র ঈবদ্দয বরা -(১) ভানু বলয ভভৌণরও ণধওায গুণরবও অয ভফণ ভমগাদা
প্রদান। (২) ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয ু ণনণদগি ণববমাবকয তদন্ত। (৩) ভানফাণধওায ণফলয়ও ণফণবন্ন
ণফণবন্ন ভখালনা এফং (৪) বিরন অহ্বান ,ংঔযারখুবদয ণফরুবদ্ধ দফলবভযয অহ্বান এফং তাবদয
ংযেণ। ভানফাণধওায ওণভন ংঔযারখুবদয ণধওায ংযেবণয চনয ভানফাণধওাবযয এওণট
াধাযণ াফ ওণভন কঠন ওবয। এআ াফ ওণভন ংঔযারখুবদয ণো , ধভগীয় ণধওায  নীণত
রূায়বন দফলভয ভূ রও অঘযন ণনয়ন্ত্রবণ নানা যওভ ভীো ঘাণরবয়বঙন।
[ঔ] ভানফাণধওায াফগচনীন ভখালনা এ:- ভানফাণধওায যোয চনয চাণতুবঞ্জয ওর ঈবদযাবকয
ভবধয ফগাবো গুরুত্বূ ণগ ঈবদযাকণট বরা াফগচনীন ভখালনাএ প্রনয়ন। প্রায় অডাআ ফঙয
ণযশ্রভ এযয ভানফাণধওায ংক্রান্ত ঔডা প্রস্তুত ওযা মায়। ভখালনাণট ১৯৪৮ াবর াধাযন
ণযলবদয তৃতীয় ণধবফবন ণফবফঘনা এফং নু বভাদবনয চনয ভ ওযা য়। আ ফঙয ১০
ণডবম্বয াধাযণ প্রস্তাফ আ নু বভাদন িন ওবয। ভানফাণধওাবযয াফগচনীন ভখালণাবে ৩০ ণট
ধাযায় যাচননণতও , থগননণতও, াভাণচও  াংস্কৃণতও প্রবৃণত ণধওায স্বীওায ওবয ভনয়া
বয়বঙ। ভানফাণধওাবযয াফগচনীন ভখালণা এ ণফবশ্বয ণফবশ্বয ণফণবন্ন ভওাবনয ভানু বলয ভবন
প্রবাফ ণফস্তায ওবযবঙ ফহু ভদবয ংণফধাবনয ঈয এয প্রবাফ ণযরণেত য়। ভানফাণধওায
াফগচনীন ভখালণা এ ঙাডা চাণতুবঞ্জয ভানফাণধওায ংক্রান্ত অয ওবয়ওণট ভখালনাএ িন
ওবযবঙ এয ভবধয ঈবিঔবমাকয বরা- (১) ণশুবদয ণধওায ংক্রান্ত ভখালনাএ (১৯৫৯ /
১৯৯১), (২) ঈণনবফ  তাবদয চনাধাযবণয স্বাধীনতাদান ংক্রান্ত ভখালনাএ (১৯৬০),
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(৩) নাযীবদয ণফরুবদ্ধ দফলবভযয ফান ম্পণওগত ভখালণা এ (১৯৬৭)

, (৪) তযাঘায 

াণস্তদান ভথবও ওর ভানু বলয ু যো ংক্রান্ত ভখালনাএ (১৯৭৪), (৫) ধভগ  ণফশ্বাবয ণবণত্তবত
ফগ প্রওায দফলবভযয ফান ংক্রান্ত ভখালণা এ।
(ক) অন্তচগাণতও ঘুণি ম্পাদন:- ভানফাণধওাবযয াফগচনীন ভখালনাএ ঈবিণঔত ণফলয়ভূ বয ু ি
রূায়বনয দুণট অন্তচগাণতও ঘুণি ম্পাণদত দুণট অন্তচগাণতও ঘুণি ম্পাণদত বয়বঙ। (১)
থগননণতও, াভাণচও  াংস্কৃণতও ণধওায ণফলয়ও অন্তচগাণতও ঘুণি (২) নাকণযও 
যাচননণতও ণধওায ম্বণরত অন্তচগাণতও ঘুণি। ১৯৬৫ াবর প্রওাণত এআ ঘুণিদ্বয় ভভবন ঘরায
চনয যাষ্ট্রীয় ওথাগুণরয ঈয ফাধযতাভূ রও অবযা ওবয চাণতুঞ্জ নবদয ণফধানগুণরবও অয
এওধা এণকবয় ণনবয় মায়। ণফবশ্বয ংঔযাকণযি যাষ্ট্রফকগ আ ঘুণিদ্ববয়য াবথ মু ি ভযবয়বঙ। আ
দুণট ঘুণি চাণতুবঞ্জয নবদয াবথ মু ি বয় অন্তচগাণতও ণফর প যাআট ণাবফ ণযণঘত
রাব ওবযবঙ। এয দ্বাযা নু প্রাণণত বয় অন্তচগাণতও স্তবয ভানফাণধওায ম্পণওগত ংঔয ভখালনা
ম্পাণদত বয়বঙ। এয গুরুত্বূ ণগ বরা - (১) কনতযায াণস্তণফলয়ও ওনণবনন (১৯৪৮)

, (২)

দফলবভযয ণফবরাাধন-ংক্রান্ত অন্তচগাণতও ওনববনন,
(৩) ঈদ্বাস্তুবদয ভমগাদা  ণধওায ণফলয়ও ওনববনন (১৯৬১) প্রবৃণত।
(খ) ভানফাণধওায ণফলয়ও ণফশ্ব বিরন:ভানফাণধওায ণফলয়ও ণফশ্ব বিরন বরা ণফশ্বফযাী ভানফাণধওায মগাবরাঘনায প্রথভ বিরন।
১৯৯৩ াবরয ১৪-২৫ চুন ণববয়নায় এআ বিরন নু ণিত য়। ১৯৪৮ াবর াফগচনীন িন
ওযা য় এফং তা ণববয়না বিরবন মগাবরাঘনা ওযা য় এফং প্রণতফেী ভেেগুণর নাি ওযা
য়। ণববয়না ভখালনায় ঈবিঔ ওযা য় ভম কনতন্ত্র

, ঈন্নয়ন, ভানফাণধওাবযয প্রণত শ্রদ্ধাবফাধ 

ভভৌণরও ণধওায যস্পয ণফবচ্ছদয।
(গ) তথযানু োন  ফযফস্থা িণ:ঈণযি ফযফস্থা ঙাডা চাণতুঞ্জ ণফবশ্বয ণফণবন্ন িবরয ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয ফযাাবয
তথযানু োন ওবযবঙ এফং ঈমু ি ফযফস্থা িণ ওবযবঙ। বনও ভেবে ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয
ণববমাবকয ফযাও অবরাঘনায ফযফস্থা ওবযবঙ। এফং ভমফ ভানফাণধওায যোয ঈমু ি ফযফস্থা
ওবযণন তাবদয ণধক্কায চাণনবয়বঙ। ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয ভওাবনা খটনা ণফশ্বাণন্তয ণযন্থী বর
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ণনযাত্তা ণযলদ ণনচ াবত স্তবে ওবযবঙ। দণেণ অণিওা ফণগনফলভয ওাযবন

, আচযাবয়র

যাণরস্তীয় ভানু বলয ঈয তযাঘায- এয চনয চাণতুবঞ্জয ভবি ফাযফায ণফয়লণট ণনবয় ভকবঙন।
এঙাডা ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয চনয ভায়ানভায, অপকাণনস্তান, াণফগয়া ফাযফায ভবনানীত বয়বঙ।
ভানফাণধওায যোয় যাষ্ট্রুবঞ্জয াপরয
(১) দ্রুত াপবরযয ণওঙু ভূ র ণদওগুণর:-

ঈন্নত ভাচ ফযফস্থা  ভানু বলয ভবধয ভঘতনা চাণকবয়

ভতাভায চনয ―ভানফাণধওায‖ ণফলয়ণট ন্তত গুরুত্বূ ণগ। বনও অবক ভথবওআ ভানফাণধওায এয
ণফলয়ণটবও রে ওবয এফং এণটবও যো ওযায চনয ফড ণতনণট এভন ংস্থা অবঙ ভমভন , (১)
যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার, (২) মু িযাষ্ট্রণবণত্তও ংকঠন ণঈভযান যাআট য়াঘ  (৩) ফাংরাবদ
ভানফাণধওায ংকঠন অআন।
ভানফাণধওায ংক্রান্ত ণওঙু ভূ র াপবরযয ভবধয বড ১৯৪৮ াবরয ১০ ণডবম্বয ভানফাণধওায
ভখালনাএ অআন া য়। ভখালণাবে ভানফাণধওায ম্পবওগ ফরা বয়বঙ ভম -ভানফ ণযফাবযয
ওর দবযয চাত ভমগাদা এফং এটাআ ণবন্ন  ণধওাবযয স্বীওৃণত র স্বাধীনতা

, নযায়

ণফঘায এফং এটাআ ণফশ্ব াণন্তয ভূ র ণবণত্ত।
(২) ভানফ চাণতয স্বাবথগ ভানফাণধওায:- ভানফাণধওায ংক্রান্ত ভখালণা এ গুণর গুণর ভানফ চাণতয
স্বাবথগ দতণয এঔাবন ফাআ ভাচ ণধওায ভবয়বঙ এফং ভানফাণধওায েভতা দঔবরয চনয এওণট
চাণতবও ভওাবনা ণনণদগি ওাযন ঙাডাআ অখাত ওযবত াবয না এফং ভওাবনা ণনণদগি ভকািীয ভওাবনা

েণত বর েণত বর ভদব অআন অবঙ তায াাময ণনবত াবযন । তবফ ভানফাণধওায ওঔবনাআ
যস্পবয রডাআ এফং ংঔযারখুবদয ঈয তযাঘায ওযা ভথগন ওবযন না।
(৩) ভানফাণধওাবযয পর ভানফ চাণত:- ভানফাণধওায ণনযবে বতআ য় এফং ভানু বলয ণনবচবও
মত ফদরাবফ এফং ণনবচয চীফনবও ঈন্নত ওবয তুরবফ ভানফাণধওায ততআ পর বফ। ভানু ল
দ্বাযা ভানফাণধওায রঙ্ঘন বর চাণতয ভওাবনা ণনণদগি ভকািী এফং স্ত্রী চাণতয ঈয
তযাঘায, ংঔযারখুবদয ঈয ণনবচয যাচত্ব চভাবনা ভানু বলয ভভৌণরও ণধওায ওবয ভনয়া
ভানু বলয ওযণীয় নয়। ভানু ল ঈন্নত চীফ এফং ভানু বলয াব অভাবদয দাাঁডাবনা ফ ধবভগয এফং
ভানু বলয প্রণত শ্রদ্ধাবফাধ এটাআ ভানফাণধওাবযয ভূ র ণদও এফং ভানু ল তা যো ওবয এফং ওবয
ঘবরবঙ বণফলযবত ওযবফ।
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ভওান এওণট ণফবল ভমভন াপরয থাবও ণফযীত ণদবও ভতভনআ ফযথগতা থাবও ভানফাণধওাবযয
রঙ্ঘন এফং তায ফযথগতা ম্পবওগ ণফস্তাণযতবাবফ নীবঘ অবরাঘনা ওবয ভদয়া বরাভানফাণধওায ংক্রান্ত ত্রুণট ভূ  :- প্রথভত, ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয ভয় ভথবও এও ফঙবযয ভবধয
ণববমাক ভ ওযায ভম ভয়ীভা ভদয়া অবঙ তা বাযবতয ভবতা ণনযেয ভদব ণবণত্তীন বয়
বয  াভাণচও ফেবনয ভদব এআ ীভাফদ্ধ ঈণঘত নয়।
ণদ্বতীয়ত, এআ ক্রুণটয চনযআ ভয় ভয়  দ্ধণতকত ওাযবন ওণভন বনও ফড ফড ণববমাক
ভয় ভণযবয় ভকবর ফাবদয ঔাতায় ওবয ভদন পবর অদবতআ ভওাবনা পর ভভবন না।
তৃতীয়ত, এওণট ভদয়াণন অদারবতয ভবতাআ ওণভন ওামগ ণযঘরনা ওবয থাবও এফং ভআ
ভমগাদা ভবাক ওবয।
ঘতুথগত, অভাবদয ণফণবন্ন ভদব বনও ফড ফড ণববমাবকআ ভদঔা মায় াণস্তপ্রাপ্ত ভানু বলয াণন্ত
ভবত ভদণয য় এবত ণববমাকওাযী ণযফাবযয ভানু ণও ণযণস্থণত ঔাযা বত াবয ওাযন
তাযা ণনিয়আ ঘাআবফ যাধীবদয চরণদ াচা ভাও ণনযবেবাবফ ওাচ ভাও তাডাতাণড।
িভত, শুধুভাে ঔাতা 

ওরবভ ভানফাণধওায নয় ভণট ভানু বলয ভবধয ঙণডবয় ভদয়া।

ভানফাণধওায অবর ণও এফং এণট রঙ্ঘবনয পর যওাবযয প্রবয়াচন এণটয ঈয গুরুত্ব ভদয়া
অভাবদয ভদব ভফণ ওবয ভাবচ ঙণডবয় ভদয়া ভাও ণফলয়ণট গুরুত্ব।
লিভত, অভাবদয ভদ বাযবতয নানা বাবফআ ভদঔা মায় ভম ভওাথা ভানফাণধওায রঙ্ঘন বর
ণনবচয ফযথগতা ঢাওায চনয ণফলয়ণট রুওাবনায ভঘিা ওবয াধাযণ ভানু বলয ভথবও।
তাবর ভমঔাবন ভানফাণধওায রঙ্ঘন বচ্ছ ভদবয যওায রুওাবনায ভঘিা ওযবঙ ভআ যওায
অফায ভানফাণধওায ণনবয় প্রঘায ওযবফ এবত ণও ণতযআ ভানু বলয ণফশ্বা ঈবঠ মায় ভআ মায় ঈয
এবত যওায নানা প্রবশ্নয ভুবঔ বড।
-ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয ―দুআণট‖ খটনা নীবঘ ণফস্তাণযতবাবফ ফযাঔযা ওযা বরা[১] অবভণযওা:- ২০২০াবরয ২৫ভভ , ওৃষ্ণাঙ্গ চচগ ফ্লবয়ডবও তযা ওযা য় ফবর অবভণযওায
ুণরবয ণফরুবদ্ধ ণববমাক ঈবঠ অব। এআ ভানফাণধওায রঙ্ঘবন এও ওৃষ্ণাবঙ্গয ভৃতুয ভৃতুয
নাণডবয় ণদবয়ণঙর রাম্প যওাযবও। ণববমাক ঈবঠ অব ভম ক্রভাকত খাবড  ণবঠ ংবওাঘবনয
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ওাযবন শ্বাবযাধ বয় ভাযা মান। নু ভাণওন ণাফ নু মায়ী অবভণযওায় প্রণতফঙয ুণরবয াবত
ভাযা মায় ১ ,২০০ চন ফযণি। ণওন্তু ৯৯ তাং ুণরবয ণফরুবদ্ধ ণববমাক অনা য় না। মণদ
এআবাবফআ ঘরবত থাবও তাবর ―ভানফাণধওায‖ ওথাণট ভবয মায়। অবভণযওায় ণফবোব শুরু য়
এফং ৪০ণটয ভফণ বয ওাপুগ চাণয য়। অট ণভণনবটয ঈবয াাঁটুয ঘাব শ্বাবযাধ ভযাবধ
ভৃতুয য় চচগ এয। ুণর ণপায আচ্ছাওৃতবাবফ াাঁটুয ঘাাঁ ণদবয় চচগ তযায চনয থাডগ ণডণি
ভাডগায ঙাডা নয তযায ণববমাবক দাবয়য ওযা য়। ফাণও দুআ ণপাযবও ফযঔাস্ত ওযা য়
ঘাওণড ভথবও।
[২] বাযত:- ফুধফায (নববম্বয ২৭ , ২০১৯) এআ ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয খটনাণট াযা বাযতফলগ
তথা ণফবশ্বয ওাবঙ এওণট ঘাাঁ ভযবঔ ভকণঙর। ায়দ্রাফাবদয াভ ফাবদ ২৬ ফঙবযয এওণট ভভবয়য
ভৃতবদ ায়া মায়। ঔুফআ ঔাযাবাবফ ভানু ণও তযাঘায ওযা য় তায ঈয এফং ভানফাণধওায
রঙ্ঘন ওযা য়। খটনা ভথবও মা মায়, ণতণত তায স্কুণট াদনকয ভটার প্লারা াভাফাদ াওগ ওবয
ভকবরন এব ভদবঔ ঘাাঁওা ািায আয়া অবঙ। তায ভফান ভফান ণদণদ অবঙনা ভদবঔ ভপান ওবয
তঔন ভ ফবরন ণও বয়বঙ। তাযয ঔাবন ণওঙু ভঙবর তাবও াাবমযয াত ফাণডবয় ণদবর
তাবদয ভবন ঔুফ ঔাযা ণওঙু ঘরণঙর মা ভভবয়ণট ফুছবত াবযণন তায ঈয তযাঘায ওযা য়
তায ভৃত ভদ ায়া মায় ায়দ্রাফাদ  ভফঙ্গাবরায ভাডবও। বয ণবমু িবও ভিপতায ওযা
য় এফং পাাঁণ ভদয়া য়।

--------xxxx-------
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অন্তচগাণতও ভানফাণধওায ংকঠন: যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার
াণযওা ঔাতুন  ু ভাআয়া াযবীন
ভণভস্টায-২, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

বূ ণভওা:- যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার এওণট ভানফাণধওায ণফলয়ও অন্তচগাণতও ভফযওাণয ংস্থা ।
এআ ভস্বচ্ছাবফী ংস্থাণট এও ণব্রণট অআনচীফী ণটায ভফবননন ১৯৬১ াবর অবভণযওা
মু িযাচয প্রণতিা ওবযন। এয দয দপ্তয রন্ডবন ফণস্থত। এআ ংকঠবনয প্রথভ ভাণঘফ ণঙবরন
যাকবন ওযারাভাডগ । ১৯৮৯ াবরয চানু য়াণয ভাব ভাদাযীুয গ্রু , ১৯৯০ াবরয চানু য়াণয
ভাব যাবচযয গ্রু এফং ১৯৯১ াবরয অকস্ট ভাব ওারণওণন ি ঢাওায় স্বীওৃণত রাব ওবয

প্রধানত যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার ংকঠন এওণট দফবদণও ংস্থা । এআ ংস্থাণট ভওান ণফঘায
ণফবফঘনা ঙাডা ফণে ফযণিবদয ভুণিয রবেয ণনবফণদত ওযত এফং নাযী ণনমগাতন
াধাযণ ভানু বলয ভমগাদা যো ওযা এয প্রধান ঈবদ্দয

।

ফে ওযা 

ণঙর। এণট ণফবলত নাযীবদয প্রণত

ওামগওয। অন্তচগাণতও মগাবয় ভানফাণধওায ণফলবয়য ঈযন  ভমগাদা যোয় চাণতংবখয াধাযণ
ণযলবদ কৃীত ফগচনীন ভানফাণধওায ংক্রান্ত ভখালনাএ ফাস্তফায়বন ংস্থাণট এওবমাবক ওাচ
ওবয মাবচ্ছ । ভূ রত এয এওণট নীণতফাওয  যবয়বঙ ভণট র

'েওাযবও ণবা ভদয়ায

ভঘবয় এওণট ভভাভফাণত জ্বারাবনা ঈভ'।
যাভবনণস্ট আন্টাযনযানাবরয কঠন:- যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার এয অন্তচগাণতও ণঘফারয় ১৯৮৫

াবরয ২৮ চুন এআ ঢাওা গ্রুবও স্বীওৃণত ভদয় । যফতগী ভবয় অয ণওঙু গ্রু কবড বঠ এফং
এবদয ভবধয ১৯৮৯ াবরয চানু য়াণয ভাব ভাদাযীুয গ্রু , ১৯৯০ াবরয চানু য়াণয ভাব যানচয
গ্রু এফং ১৯৯১ াবরয
অকস্ট ভাব ওারণওণন গ্রু

স্বীওৃণত রাব ওবয । ফতগভাবন
যাভবনণস্ট আন্টাযনযানাবরয
ফাংরাবদ ংব প্রায় ৪০ণট
স্থানীয়  ভাচীফী গ্রুব
ফগবভাট স্রাণধও দয
যবয়বঙন। ১৯৯২ াবরয ২৮
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অকস্ট ঢাওায় যাভবনণস্ট আন্টাযনযানাবরয ফাংরাবদ াঔায প্রথভ ণদ্বফাণলগও বিরবন এওচন
বাণত, এওচন বাণত, এওচন ভওালাধযে এফং ৭ চন দয ভন্ববয় প্রণতিাবনয প্রথভ
ণনফগাী ওণভণট কণঠত য় । এওচন াফগেণণও ণযঘারও ফাংরাবদ াঔায দাপ্তণযও ওাচওভগ
ণযঘারনা ওবযন । ঢাওায ওভরাুবয ওণফ চীভঈদ্দীন ভযাবডয ২৮ নং ফাণডবত ংস্থায দপ্তয
ফণস্থত।
যাভবনণস্ট আন্টাযনযানাবরয ওামগাফরী:-

যাভবনণস্ট আন্টাযনযানাবরয ফাংরাবদ াঔা

ভানফাণধওায রঙ্ঘন ভযাবধয ভওৌবরয য দযবদয প্রণেণ দাবনয চনয ওভগারায অবয়াচন
ওবয থাবও । ভানফাণধওায ম্পবওগ বঘতনতা ফৃ ণদ্ধ এফং ভানফাণধওায রঙ্ঘন ভযাবধয চনয এআ

প্রণতিান বা, ভণভনায  ভাবামাো আতযাণদয  অবয়াচন ওবয। এআ প্রণতিান ণনয়ণভতবাবফ ৮
ভাঘগ অন্তচগাণতও নাযী ণদফ , ১ ভভ ণদফ এফং ১০ ণডবম্বয অন্তচগাণতও ভানফাণধওায ণদফ

ঈদমান ওবয থাবও । ণবন্ন ভতাদগী ণববফ অটওওৃতবদয অশু  ণনঃতগ ভুণি, যাচফণিবদয
স্বচ্ছ  দ্রুত ণফঘাযওামগ ম্পন্ন , ফ ধযবনয ঈৎীডন  ণনমগাতবনয ফান এফং ভৃতুযদণ্ড যণত
ওযবণয চনয এআ ংকঠন ওাচ ওবয ঘবরবঙ। এআ প্রণতিান ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয খটনা ম্বণরত
তাবদয ফাণলগও প্রণতবফদন ংফাদভাধযবভ প্রওা ওবয এফং এআ ওবয এ ধযবনয রঙ্ঘবনয খটনা
প্রণতবযাধ  প্রণতওাবযয চনয চনকণ  যওাবযয দৃ ণি অওলগণ ওবয থাবও

। এফ রেয

চগবনয চনয যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার ণনয়ণভত ফুবরণটন, প্রঘাযে  ভাস্টায প্রওা ওযবঙ।
যাভবনণস্ট আন্টাযনযানাবরয ঈবদ্দয:- যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার প্রধান ওতগুবরা ণফলয়াফরীবও
ণখবয যাভবনণস্ট আন্টাযনযানার ণফশ্বফযাী ওাচ ওবয মাবচ্ছ। ভগুবরা বচ্ছ ১. নাযী , ণশু, ংঔযারখু  অণদফাী ম্প্রদাবয়য ণধওায যো ওযা যাভবনণস্ট
আন্টাযনযানাবরয প্রধান ঈবদ্দয।
২. নাযীবও ণনমগাতবনয াত ভথবও যো ওযা । ৩.ণফঘায ফযফস্থায় ণনমগাতন ফে  মু দ্ধবীণত ফবে
ায়তাওযণ
৪.দাণযবদ্রযয ণওায মগদুস্ত ফযণিয ণধওায  ভমগাদা প্রাণপ্তবত ায়তা ওযণ
৫.ভৃতুযদণ্ডাবদ অবদ ভযাধ ওযা।
৬.মামাফয  যণাথগীবদয ণধওায যোওযণ
৭.নযায় ণফঘাবযয স্বাবথগ ওাযাদবণ্ড দণণ্ডত ফযণিয ণধওায যো ওযা।
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৮.ভানু বলয ভমগাদা যো ওযা।
৯.দফণশ্বও মগাবয় স্ত্র ফযফায় ণনয়ন্ত্রণ
যাভবনণস্ট আন্টাযনযানাবরয াপরয:- যাণভবনণস্ট আন্টাযনযানার ংস্থাণট ১৯৭৭ াবর ফগপ্রথভ
ভনাবফর াণন্ত ুযস্কায ভবয়বঙন এফং তায ণঠও ১ ফঙয য ১৯৭৮ াবর চাণতংখ ভানফাণধওায
ুযস্কায রাব ওবযন। এআ ংস্থাণট নাযী ণনমগাতন ফে ওযবত েভ য় । এআ ংকঠবনয ঈন্নণতয
চনয অবযা নানা ভদবয স্বীওৃণত াপরয রাব ওবয

। ফতগভাবন যাণভবনণস্ট আন্টাযনযানার

ংকঠনণট ফাংরাবদবয প্রায় ৪০ ণট ংব স্থানীয় ভাচীফী িব ফগবভাট াম্প্রদাণয়ও দয
যবয়বঙ।
------xxx-----

অন্তচগাণতও ভানফাণধওায ংকঠন: ণঈভযান যাআট য়াঘ
াণযওা ঔাতুন, ু ভাআয়া াযবীন  ভনা নাণযন,
ভণভস্টায-২, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

বূ ণভওা:- ণঈভযান যাআট য়াঘ র অন্তচগাণতও ঙ্গবন ভফযওাণয  -রাবচনও

এওণট ংস্থা মা ভানফাণধওায ণফলয়ও ওাচওভগ ণযঘারনা ওবয অবঙ । এআ ংস্থাণটয প্রধান
ওাচ র ভানফাণধওায ণফলয়ও কবফলণা , যাভগ  ভথগন প্রদান ওযা । এআ ংস্থাণটয প্রধান

ওামগারয় ফা দয দপ্তযণট ঈণস্থত যবয়বঙ ভাণওগন মু িযাবষ্ট্রয ণনঈ আয়ওগ বয । ণঈভযান যাআট
য়াঘ র ণফবশ্বয ভানফাণধওায ংস্থাগুণরয ভবধয নযতভ

। এআ ংস্থাণটয ভস্ত প্রণতবফদন

প্রওাণত বর চনাধাযবণয ভবধয প্রণতওূর প্রবাফ ৃ ণি বত াবয । তাআ েভতাারী যওায
এআ ভস্ত প্রণতবফদন গুরুত্ব ওাবয ণফঘায ণফবফঘনা ওযবত ফাধয য়। ওাযণ চনাধাযবণয ভবধয
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এআ ভস্ত প্রণতবফদন ণফশ্বা ভমাকযতায ভান  ভাো ভফ ণধও ঈবিঔবমাকয

। ভানফাণধওায

ণফশ্বফযাী প্রঘায ফযফস্থায ভেবে ফবঘবয় গুরুত্বূ ণগ বূ ণভওা ারন ওবযবঙ ণিণরত চাণতুঞ্জ
(UNO). মু িযাষ্ট্রণবণত্তও অন্তচগাণতও ভানফাণধওায ংস্থা ণঈভযান যাআট য়াবঘয য়ার্ল্গ ণযবাটগ
২০১৮-এয প্রণতবফদবন ফাংরাবদব াধাযণ ভানু বলয ণধওায হ্রাবয ণফযীবত অআন প্রবয়াকওাযী
ংস্থা এফং ুণর ণনযাত্তা ফাণনীয েভতা ফৃ ণদ্ধয ঈবদ্বকচনও তথয ঈবঠ এববঙ । প্রণত ফঙয
এ ংকঠবনয ঈবদযাবক ণঈভযান যাআটস ণডবপন্ডায এযায়াডগ প্রদান ওযা য়

। ভানফাণধওায

ংক্রান্ত ণফলবয় থ-প্রদগও এফং াী বূ ণভওায ণধওাযী ফযণিত্ববও এ দও ভদয়া য় । দও
ণফচয়ী ফযণি যফতগীওাবর ণঈভযান যাআটস য়াবঘয াবথ ভানফাণধওায ংক্রান্ত ণফলবয় এওবমাবক
ওাচ ওযায ভাধযবভ প্রওা ওবয থাবওন । এফ ংকঠন  ভফ ণওঙু অন্তচগাণতও এনণচ

ঠাৎ ওবয ফাংরাবদবয ভানফাণধওায ণযণস্থণত এফং অআন  ণফঘায ফযফস্থায িণ ভমাকযতা ণনবয়
ভফ ঈৎওন্ঠা প্রওা ওবয অবঙ । চুন, ২০১১ াবরয ণাফ নু মায়ী ংস্থাণটয ফাণলগও ফযয়

ফগবভাট $৫০.৬ ণভণরয়ন ভাণওগন ডরাবয দাাঁণডবয়বঙ। বন ভাাআণট আন্সণটণটঈবটয বাণত চচগ
ভাবযাচ ণঈভযান যাআটস য়াবঘয প্রধান দাতাবকািী ণববফ ণযণঘত

। তাযা ংস্থাণটয ভভাট

ফাবচট $১২৮ ণভণরয়ন ডরাবযয ভবধয $১০০ ণভণরয়ন ভাণওগন ডরায দান ওবয ভূ ঔয বূ ণভওা ারন
ওযবঙ। তাযা এ দান অকাভী দ ফঙবয ফাণলগও

$১০ ণভণরয়ন ভাণওগন ডরায ণববফ ফাণলগওী

অওাবয প্রদান ওযবফ।
কঠন:- ১৯৭৮ াবর এওণট ভফযওাযী অবভণযওান প্রণতিান ণববফ ণঈভযান যাআট য়াঘ
প্রণতণিত বয়ণঙর । শুরুবত এয নাভ ণঙর ভরণংণও য়াঘ

। ভরণংণও বিরন তৎওারীন

ভাণববয়ত আঈণনয়ন  তায ণভে যাষ্ট্রগুবরায ংখণটত গুরুতয ণববমাক ভূ  তদাযণও ওযায
ণফলবয় ভরণংণও য়াবঘয চে য়

। অবভণযওা য়াঘ ভধয অবভণযওায় যিাি কৃমু বদ্ধয

ভপ্রোট ১৯৮১ াবর কঠন ওযা বয়ণঙর । ভাঠ মগাবয় ফযাও নু োন  ওাচ ওযবত ণকবয়
ভদঔবত ায় ভম, শুধুভাে েভতাীন যওায ভম অন্তচগাণতও ভানফাণধওায অআন বঙ্গ ওবযবঙ তা
নয়; যওাবযয াাাণ মু দ্ধাযাধী ণফবদ্রাী দরগুবরা অন্তচগাণতও ভানফাণধওায অআন বঙ্গ
ওবযবঙ। এণয়া য়াঘ (১৯৮৫) , অণিওা য়াঘ (১৯৮৮) এফং ণভডর আি য়াঘ (১৯৮৯)
এওীবূ ত বয় 'ণদ য়াঘ ওণভণট ' নাবভ ণযণঘত । ১৯৮৮ াবরয ওর ওণভণট
যফতগীওাবর 'ণঈভযান যাআট য়াঘ' নাবভ ণযণঘণত ভবয়বঙ।

এওণেত বয়
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ওভগওাণ্ড:- ণঈভযান যাআটস য়াঘ ণফশ্বফযাী ঙণডবয় ণঙণটবয় থাওা ণনমগাণতত-ণনীণডত

ভরঔওবদয

যোবথগ তাবদয ণরণঔত প্রফে-যঘনাগুবরা প্রওাবয চনয অণথগও বমাণকতা ওবযণঙর। প্রণত ফঙয
এ ংকঠবনয

ঈবদযাবক ণঈভযান যাআটস ণডবপন্ডায এযায়াডগ প্রদান ওযা য়

। ভানফাণধওায

ংক্রান্ত ণফলবয় থ-প্রদগও এফং াী বূ ণভওায ণধওাযী ফযণিত্ববও এ দও ভদয়া য় । দও
ণফচয়ী ফযণি যফতগীওাবর ণঈভযান যাআটস য়াবঘয াবথ ভানফাণধওায ংক্রান্ত ণফলবয় এওবমাবক
ওাচ ওযায ভাধযবভ প্রওা ওবয থাবওন

। প্রণত ফঙয ণঈভযান যাআট য়াঘ ৯০ ণট ভদব

ভানফাণধওায ম্পণওগত ১০০ ণটয ভফণ প্রণতবফদন

ঈস্থান ওবয এফং মগায়ক্রবভ দয

ভদগুবরায যওায, চাণতংখ এফং আঈণনয়বনয াবথ দফঠও ওবযন।
ওামগযারয়:- ভাণওগন মু িযাবষ্ট্রয ণনঈআয়ওগ বয ণঈভযান যাআটস য়াবঘয প্রধান ওামগারয় ফণস্থত।
এঙাডা, ণফবশ্বয বনও স্থাবন এয াঔা যবয়বঙ । তেবধয–ফাণরগন, দফরুত, ব্রাবর, ণওাবকা,
ভচবনবা, ভচাাবনফাকগ, রন্ডন, র এবঞ্জবর, ভবস্কা, যাণয, যান িাণন্সবওা, ভটাণও, টবযবন্টা
এফং য়াণংটন নযতভ । ১৯৯৩ ার ভথবও ভওবনথ যথ ণঈভযান যাআট য়াবঘয ণনফগাী
ণযঘারবওয দাণয়ত্ব ারন ওযবঙন । ণতণন ১৯৮১ াবর ভারযান্ড াভণযও অআন চাণয ভখালণায
য তদন্ত ওামগ ণযঘারনা ওবযণঙবরন। তাযয ণতণন াআণতয ণদবও দৃ ণি ভদন।
াপরয:-[১] ভওাবনা ভদবয নাকণযওযা মঔন তাবদয প্রায ণধওায  স্বাধীনতা ণযূ ণগবাবফ
ভবাক ওবযন , ভওফর তঔনআ ভ ভদণটয ভানফাণধওায ণযণস্থণতবও বাবরা ফরা মায়

। স্বীওায

ওযায ঈায় ভনআ, ২০১৭ াবর ভদবয াণফগও ভানফাণধওায ণযণস্থণত ণঙর ঈবদ্বকচনও।
[২] ভানফাণধওাবযয প্রধান দুণট ধযাবয়য এওণট থগাৎ থগননণতও

, াভাণচও  াংস্কৃণতও

ণধওাবযয ণওঙু ণওঙু ভেবে ভদব আণতফাঘও িকণত বয়বঙ । এয ভবধয ঔাদয ণনযাত্তা , ণোয
ায ফৃ ণদ্ধ, ভাতৃভৃতুয ায  দাণযদ্রয হ্রা ায়া ‖ ৭১-এয মু দ্ধাযাবধয ণফঘায প্রণক্রয়া ফযাত
যাঔা, ভদবয ণচডা চনবকািীবও তৃতীয় ণরঙ্গ ণববফ স্বীওৃণত প্রদান ণধওায  ু যো
ণফলয়ও ভফণওঙু অআন প্রণয়বনয ওথা ফরা মায়।
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ফযথগতা:-[১] ণফবশ্বয ৯০ণটয ভফণ ভদব ২০১৭ াবরয ভানফাণধওায  ণধওায নু ীরবনয
খটনাফরী মগাবরাঘনা ভবল ণঈভযান যাআট য়াঘ এ প্রণতবফদন দতণয ওবযবঙ

। প্রণতবফদবন

ফাংরাবদ ধযাবয় ভকাবন ভিপতায , গুভ-ঔুন, ুণর ভপাচবত ভৃতুয , ণনমগাতন  ণফঘাযফণবূ গত
তযাওাবণ্ডয বঙ্গ ণনযাত্তা ফাণনীয চণডত থাওায ণফলয়ণট তুবর ধবয ফরা বয়বঙ

, গুরুতয

ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয এফ খটনায় যওায ণনযাত্তা ফাণনীবও চফাফণদণয অতায় অনবত
ফযথগ বয়বঙ।
[২] প্রণতবফদবন ণফবযাধী ভত  ভাবরাঘনা দভন ওযবত অআনবও স্ত্র ণববফ ফযফায , ু ীর
ভাচ  াংফাণদওবদয য াভরা আতযাণদ ঙাডা নাযী ণধওায  শ্রণভও ণধওাবযয ভেবে
ফাংরাবদ বনওটা ণণঙবয়বঙ ফবর ভন্তফয ওযা বয়ঙ।

---------XXXXX-------
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ভানফাণধওায  বাযত
বাযত  ভানফাণধওায
ঔাবরদা ঔাতুন , ভঔ নাণকন, ওাওণর ভন্ডর  অণনা ঔাতুন
ভণভস্টায-৪, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

উণন তবওয ণদ্বতীয়াধগ ভথবও ণব্রণট ণনবফণও াবনয ণফরুবদ্ধ প্রণতফাদ 
প্রণতবযাবধয ভধয ণদবয় এয ূ ঘনা ফরা ভমবত াবয।বাযত যওাবযয ভানফাণধওায ংক্রান্ত অআন
নু াবয "ভানফাণধওায র ফযাণিয চীফন , স্বাণধনতা, াভয  ভমগাদা ংক্রান্ত ণধওায মা
ংণফধান ওতৃগও স্বীওৃত থফা অন্তচগাণতও ঘুণিয দ্বাযা নু বভাণদত"।
1993 াবর ভানফাণধওায অআন  চাতীয় ওণভন কঠন ওযা বর  ভানফাণধওায ণফলবয়
বাযবতয ঐণতয ণত প্রাঘীন। 1895 াবর বাযবতয চাতীয় ওংবি ভানফাণধওায ংক্রান্ত প্রস্তাফ
দতণয। ফববল 1931 াবর চাতীয় ওংবি ভানফাণধওায ংক্রান্ত প্রস্তাফ িন ওবয।
ভানফাণধওায ণফশ্বফযাণ প্রঘায  প্রণতিায ভেবে ফবঘবয় গুরুত্বূ ণগ বূ ণভওা ারন ওবযবঙ
ণিণরত চাণতুঞ্জ (UNO)। চাণতুবঞ্জয ঈবদযাবকআ প্রথভ 1948 াবরয 10 ণডবম্বয চাণতুবঞ্জয
াধাযণ বায় "ভানফাণধওাবযয ভখালণা ে ণফনা ণফবযাধীতায় কৃীত য়"। বাযত বনও ফযাাবয
ণফবশ্বয ঈন্নত ভদ গুণরয ভথবও ণণঙবয় থাওবর  ভানফাণধওায যোয ভেবে ভথবওআ িনী
বূ ণভওা ারন ওবযবঙ।
ভানফাণধওায

ণও:- ভানফাণধওাবযয ধাযণা স্বাবাণফও ণধওাবযয নীণতয ভতূ রয

প্রাঘী।ভানফাণধওাবযয ঙ্ঘায় তাআ ফরা ভমবত াবয ভানফাণধওায র ভআ ওর ণধওায মা
ফযতীত চীফন ধাযণ ম্ভফ নয়। ধনী দণযদ্র ণনণফগববল ওর ফযণিআ যাষ্ট্র দ্বাযা প্রাপ্ত ণধওায ভবাক
ওযবফ। ু তযাং ভানফাণধওায ফরবত ভআ ওর ণধওায ভফাছায় মা প্রণতণট ফযণি ভওফর তায
ভানফচবেয ু ফাবদআ যাষ্ট্র থফা নযানয যওাণয ওতৃগে এয ণফরুবদ্ধ ঢার ণববফ ফযফায
ওযবত াবয। নযথায় ভানফাণধওায র প্রণতণট ফযণিয চীফন , স্বাধীনতা, ভতা  ভমগদা চণনত
ণধওায। ভানফাণধওায ু যো অচ ভি ণফবশ্ব যাচননণতও প্রাধানয াবচ্ছ।
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ভানফাণধওায যোয অআন:- স্বাধীনতায বযআ বাযবতয ংণফধাবন প্রস্তাফনায় এফং ংণফধাবন
নাকণযওবদয চনয ভভৌণরও ণধওাবযয তাণরওায় ভানফাণধওায ভও ংমু ি ওযা বয়বঙ।

1993

াবর ণডগনযান্স ওবয ভানফাণধওায অআন ( The protection of human rights act 1993)
ঘারু ওযা য়।
বাযবতয ভানফাণধওায শুধু স্বীওায ওবয তা নয় ভমগাদা  ভদয়। স্বাধীনতায য প্রচাতন্ত্রী
বাযত তায ংণফধাবন ণরণঔত অওাবয ভানফাণধওায ংমু ি ওবযবঙ।ংণফধাবনয প্রস্তাফনায়
ণনবদগভূ রও

নীণতবত,

,

নাকণযওবদয ংযণেত ভভৌণরও ণধওাবযয ণফণবন্ন ধাযায়

ভানফাণধওাবযয ণফণবন্ন ণধওায  স্বধীনতা স্থান ভবয়বঙ।
প্রস্তাফনায়:- বাযবতয ংণফধাবন প্রথবভআ প্রস্তাফনায় ভানফাণধওাবযয অদগ নীণত ু স্পি বাবফ
ঈবিঔ ওযা বয়বঙ। প্রস্তাফনা ফতগভাবন ভম বাবফ অবঙ ণনবম্ন তা তুবর ধযা বয়বঙ।
"অভযা
বাযবতয চনকন বাযত ভও াফগববৌভ ভাচ তাণন্ত্রও , ধভগ ণনযবে কণতাণন্ত্রও, স্বাধাযন তন্ত্র রূব
কবড তুরবত এফং তায ওর নাকণযওআ মাবত াভাণচও , থগননণতও  যাচননণতও নযায়ণফঘায,
ণঘন্তা, ভত প্রওা , ণফশ্বা, ধভগ এফং ঈানায স্বাধীনতা , াভাণচও প্রণতিা চগন  ু বমাবকয
ভতা প্রণতলঠা এফং তাবদয ভবধয মাবত ভ্রাতৃবত্বয বাফ কবড বঠ তায চনয তয ণনিায
বঙ্গ থ িন ওবয। অভাবদয কণ-ণযলবদ অচ

1949 াবরয 86 নববম্বয এআ ংণফধান

িন, ণফণধফদ্ধ এফং ণনবচবদয গন ওযণঙ।
ভভৌণরও ণধওায:- বাযবতয ংণফধাবনয ফবঘবয় গুরুত্বূ ণগ ং র নাকণযওবদয ভভৌণরও
ণধওায। ভমঔাবন চাণত , ধভগ, ফনগ, ণরঙ্গ ণনণফগববল ওর নাকণযওবদয চনয গুরুত্বূ ণগ ণধওায
গুণর ংণফধাবন ংযণেত ওযা বয়বঙ। প্রওৃতবে ভানফাণধওায ফরবত ভম ফ ু বমাক ু ণফধা ফা
ণধওায গুণরবও ভফাছায় তায প্রায় ণধওাংআ ভভৌণরও, ভালবনয ণফরুবদ্ধ ণধওায, ানতাণন্ত্রও
প্রণতণফধাবনয ণধওায প্রবৃণত ভানফাণধওায তযন্ত ু দৃঢ়বাবফ যণঘত বয়বঙ।
ণনবদগ ভূ রও নীণত:- বাযবতয ভানফাণধওায যোয ভেবে নযতভ ঈবিঔবমাকয এওণট ং র
যাষ্ট্র ণযঘারনায ভেবে ণনবদগভূ রও নীণত। ংণফধাবনয ঘতুথগ ধযাবয়
এআ ণনবদগ গুণর ভদয়া বয়বঙ।

বাযবতয ংণফধাবনয

ধাযায় ণনবদগভূ রও নীণত গুণর ফণনগত বয়বঙ। ফতগভাবন এবত

যাষ্ট্র ণযঘারওবদয প্রণত

36 নং ধাযা ভথবও

51 নং

17 ণট নীণত অবঙ।অয়াযরযাবন্ডয

ংণফধাবনয নু ওযবন এআ ধযায়ণট যণঘত বর নীণতগুণরয ভেবে চযরার ভনরুয
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ভাচতাণন্ত্রও বাফধাযা এফং চাণতুবঞ্জয ভানফাণধওায ংক্রান্ত ভখালণা ( 1948) ণনবদগভূ রও নীণত
যঘনাবও তযন্ত প্রবাণফত ওবযণঙর।
নযানয ভানফাণধওায দবে প্রস্তাফনা, ভভৌণরও ণধওায, ণনবদগভূ রও নীণত এআ ণতনণট ঙাডা
ণফণবন্ন াংণফধাণনও দবেবয ভাধযবভ বাযবতয ভানফাণধওায যোয ফযফস্থা ওযা বয়বঙ। ভমভন
-32 নং ধাযা  226 নং ধাযা। এআ দুআ ধাযায ভাধযবভ াআবওাটগ  ু ণপ্রভবওাটগ ণযট চাণয ওযবত
াবয।এয ভবধয ফণিপ্রতযেীওযণ নীণত, যভাবদ, ণধওায ৃচ্ছা ণফবল ঈবিঔবমাকয।
ওণভন কঠবনয ভাধযভ ༒ ভানফাণধওায যোয চনয বাযত যাষ্ট্রীয় বাবফ ভমভন ণফণবন্ন যোওফঘ
যাঔা বয়বঙ; ভমভন -তণণর চাণত , ঈচাণত ওণভন , ংখযারখুবদয চনয চাতীয় ওণভন ,
চাতীয় ভণরা ওণভন এফং ফববল কণঠত চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন (1993)।
চণঙ্গ ভযা༒ ন্ত্রাফাবদয ণফরুদ্ধ ফযফস্থায নাবভ যওায ভানফাণধওায রঙ্ঘন ওযবঙ এটা ভমভন
তয ভতভন ন্ত্রাফাদী  ধভগীয় ভভৌরফাদীযা ণশু, নাযী  ণনযযাধ ভানু লবও তযা ওযবঙ
ভটা বাযবতয ভানফাণধওাবযয ভেবে এওটা ফড ভযা। এআ ণফলবয় বাযত যওায মথাাধয
ফযফস্থা িণ ওযবঙ। ণওন্তু ণওঙু ণফবদণ  প্রণতবফী যাবষ্ট্রয ভদবত এআ ভানফাণধওায ণফবযাধী
ণনভূ গর ওযা মাবফনা।
অদারত  চনভবতয বূ ণভওা

বাযবতয ু ণপ্রভবওাটগ  াআবওাটগ বনও ভয় যওাবযয ফহু

নযায় অবদ  অআনবও অংণও ফা ম্পূ ণগ ফাণতর ওবয ণদবয়বঙ।ঈদাযণ স্বরু ু ণপ্রভবওাটগ
ওতৃগও বযান্তযীন ণনযাত্তা অআন থগাৎ "ণভায" 17 (ও) ধাযাণট ফাণতবরয ওথা ফরা মায় ; তা
ঙাডা চনস্বাথগ ংক্রান্ত ভাভরা িন ওবয  াআবওাটগ গুণর এওটা ফড ভানণফও বূ ণভওা ারন
ওবয।
স্বাধীন ংফাদ ভাধযভ:- ণফণবন্ন ংফাদ ভাধযভ  ণফণবন্ন ভফযওাযী ংস্থা ভানফাণধওায যোয
প্রংীয় বূ ণভওা ারন ওবয। ণফবল ওবয ংফাদভাধযভ।

ণফণবন্ন ংফাদভাধযভ , ঘরণচ্চে,ভযণড

প্রবৃণত বাযবতয ভানফাণধওায রগখবনয খটনা ভমবাবফ তুবর ধবযবঙ তা প্রংনীয়।
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ভানফাণধওায যোয প্রণতফণেওতা:-

(ও) বাযবতয ভানফাণধওায অচ  ু যণেত নয়।বাযবত

ভানফাণধওায যোয বথ প্রধান ফাধা র তীব্র ধন দফলভয  দাণযদ্রতা।বদবয ফহু ভানু ল এঔবনা
দাণযদ্র ীভায নীবঘ ফা ওবয। ফহু ভানু ল নাাবয ভাযা মায়। তাবদয চনয ন্ন, অশ্রয়, ণঘণওৎা
 ওভগ ংস্থাবনয ফযফস্থা না ওযবত াযবর ভানফাণধওায যো ম্ভফ নয় (ঔ) াভাণচও ওাঠাবভাযত
ণদও ভথবও  ফাধা যবয়বঙ।ভাবচয ফণগববদ প্রথা

, ণোয বাফ , বঘতনতায বাফ ,দভন-

ীডন, ভানু বলয ভানফাণধওায। েুন্ন ওবযবঙ। ণপ্রথা , ফারযণফফা,ওনযা ন্তানবও ফাণিত ফবর
ভবন ওযা নাযীয ভানফাণধওায ণফবযাধী। (ক) ফতগভাবন ভদবয ণফণবন্ন িবরয ন্ত্রাফাদী ওাচওভগ
ভানফাণধওায রঙ্ঘন ওযবঙ। (খ) ুণরবয দুফগযফায ণনযাত্তা ওভগীবদয দভনীডন ভানফাণধওায
রঙ্ঘন ওযবঙ। (গ) যওাণয ওভগঘাণযবদয দুনগীণত ভানফাণধওায ণফবযাধী। (ঘ) ণনফগাঘনবও ণখবয
ণংা  দুনগীণতয চার ণফস্তৃত য় তায পবর  ভানফাণধওায েুন্ন বচ্ছ । (ঙ) ফববল ফরা মায়
াধাযণ ভানু বলয ভবধয ণনবচবদয ণধওায ম্ববে বঘতনতায ণফবল বাফ।
ভূ রযায়ন:- তবফ ঈণযি ভাবরাঘনা ফা ভানফাণধওায যোয ভেবে ঐফ ফাধা থাওায বত্ব
বাযবত ভানফাণধওায যোয ফযাাবয ভভাটাভুণট ফ ফযফস্থা অবঙ। এভনণও ণযট অবফদন ংক্রান্ত
ভমফ ফাধায ওথা ফরা র তা বনওটা দূ য ওযবত বাযবতয ু ণপ্রভবওাটগ ঈবিঔয বূ ণভওা িণ
ওবযবঙ।
ণযববল বাযত ণফবস্বয ণফণবন্ন ভদবয ণবঙ্গযতায ণযবপ্রণেবত ফরা মায় শুধু
অআন,অদারবত ওণভন ওবয ভানফাণধওায যো ওযা মাবফনা।

এয চনয ঘাআ প্রণতণনয়ত কণ

অবিারন, নাকণযও বঘতনতা, এফং ণোয প্রায।নতুফা ভানফাণধওায যোয অবফদন ভাঘনীয়
বয় দাাঁডাবফ।
-----xxxx-----
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চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন
াণফা ঔাতুন, ভো দা  ূ চা ওয়ার,
ভণভস্টায-৪, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
ভানফাণধওায ংযেবণয ণফলয়ণট ণনণিত ওযায ঈবদ্দবয বাযত যওায ১৯৯৩ াবর
ভানফাণধওায ংযেণ অআন ( Protection of Human
Rights Act,1993) া ওবয।এআ অআবনয ণবণত্তবত
চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন কঠবনয ফযফস্থা ওযা য়।
এআ ওণভন নতুন ণদিীয ণবণত্তও ণওন্তু ওণভবনয
ওাচওভগ বাযতফযাী ম্প্রাণযত। বাযত ফযআ ফহু
ফঙয বয এআ অবফদবন াডা ভদয়। পবর ১৯৯৩ াবর
প্রথভ বাযবতয চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন কণঠত য়।
তাযয যাচযস্তবয  ভানফাণধওায ওণভন কণঠত
বয়বঙ।
ওণভন কঠবনয ূ ঘনা:-বাযবত ভানফাণধওায ওণভন কঠবনয ভঙবন এওটা ভঙাট আণতা অবঙ।
অন্তচগাণতও যাচননণতও ভাবরাঘনায চনযআ বাযত এআ ওণভন কঠন ওযবত ফাধয য়। ১৯৯১
াবরয াধাযণ ণনফগাঘবন ওংবি তায "ণনফগাঘনী ওভগূণঘবত" এওণট চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন
কঠন ওযায প্রণতশ্রুণত ভদয়। নযণভা যা যওায ১৯৯৩ াবর ২৯ ভবেম্বয যাষ্ট্রণতয
ণডগনযান্স চাণয ওবয চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন কঠবনয ভখালণা ওবয। বযয ভাবআ থগাৎ
১৯৯৩ াবরয ১২ বটাফয ভানফাণধওায অআন ১৯৯৩ নু াবযআ চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন
কণঠত য়। ১৯৯৩ াবরয ভানফাণধওায যো অআন  বাযতীয় ংণফধাবন ভানফাণধওায ণনণিত
ওযায চনয ণফণবন্ন ধাযা যবয়বঙ। ১৯৯৩ াবরয অআবন এওণট চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন এফং
যাচয গুণরয চনয যাচয ভানফাণধওায ওণভন কঠন ওযায ংস্থান যবয়বঙ। এয পবর ভানফাণধওায
মথামথ বাবফ ু যণেত বফ।
ওণভবনয ঈবদ্দয ভূ :- ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয খটনায নু োন , ণফঘাবযয চনয ভানফাণধওায
রঙ্ঘবনয ণববমাক অদারবত ভ ওযা

, ংণিি ভেেভূ ব মবথামু ি ফযফস্থা ফরম্ববনয

ফযাাবয যওাবযয ওাবচ ু াণয ওযা প্রবৃণত বথ ওণভন ভানফাণধওায ংযেবণয ফযাাবয
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ঈবদযাক-অবয়াচন িণ ওবয। এ চাতীয় ঘভওপ্রদ প্রণতিান প্রণতিায ঈবদ্দয র ভানফ ভমগাদা 
ঔণ্ডতায ভূ তগ প্রতীও এফং কণতবন্ত্রয ভভৌণরও ৃ ঙ্খরা যোয় ফদান যাঔা মাবত ওর ফযণিয
ণফবচ্ছদয ভভৌণরও ভানফাণধওায ু যণেত য় এফং ভানফাণধওাবযয ভান ঈন্নত য় ভদণট।
কঠন:- ংকঠন চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন ধযাবদ ণফধাবনয ধীবন কণঠত বয়ণঙর। এণট কণ
প্রচাতবন্ত্রয ংণফধান এফং ণফণবন্ন অন্তচগাণতও ভানফাণধওায বিরন  ঘুণি গুবরা ংণফধান
নু াবয প্রণতণট ভানু বলয ভমগাদাবফাধ , ভূ রয এফং স্বাধীনতা  ণফস্তৃত থগ ভানফাণধওায চগবন
প্রণতশ্রুণতফদ্ধ। বাযবতয চাতীয় ভানফাণধওায ওণভবনয কঠন  ওামগাফরী রেয ওযবর ভদঔা মাবফ
এআ ওণভন তযন্ত গুরুত্বূ ণগ এফং ভমগাদায ণদও ভথবও এবও এওণট ণফঘায ণফবাকীয় ংস্থা ফরা
য়। চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন বাণত বভত ভভাট দয ংঔযা ৮ চন। দযবদয ভমাকযতা
ম্পবওগ অআবনয ঈবিঔ অবঙ।
১) বাযবতয ফযপ্রাপ্ত প্রধান ণফঘাযণতবদয ণবতয ভথবও ওণভবনয বাণত ণনমু ি ওযা য়।
২) ু ণপ্রভবওাবটগয ওভগযত ফা ফযপ্রাপ্ত ণফঘাযণতবদয ণবতয ভথবও এওচন দযবও ণনমু ি
ওযা য়।
৩) ভম ভওান াআবওাবটগয ফযপ্রাপ্ত  ওভগযত ণফঘাযণতবদয ণবতয ভথবও এওচন দযবও
ণনমু ি ওযা য়।
৪) ভানফাণধওাবযয ণক্রয়াওাণয ণাবফ ু ণযণঘত ফা ভানফাণধওায ংযেবণয ভেবে ণবজ্ঞতা
ম্পন্ন ফযাণি ফবকগয ণবতয ভথবও ২ চন দযবও ণনমু ি ওযা য়।
৫) দাণধওায ফবর ওণভবনয দয র ৩ চন (ও) ংঔযারখুবদয চনয চাতীয় ওণভবনয বাণত।
(ঔ) তণণর চাণত  ঈচাণতবদয চনয চাতীয় ওণভবনয বাণত।
(ক) ভণরাবদয চনয চাতীয় ওণভবনয বাণত।
তাঙাডা ওণভবনয এওচন ভাণঘফ থাবওন। বাযত যওাবযয ণঘফ মগাবয়য এওচন
অণধওাণযও এআ বদ ণনমু ি ওযা য়। ভাণঘফ বরন ওণভবনয প্রাণনও ণধওাযী। ণতণন
তায নযস্ত দাণয়ত্ব ম্পাদন ওবযন এফং েভতা ভবাক ওবযন।
ণনবয়াক দ্ধণত:- চাতীয় ভানফাণধওায ওণভবনয বাণত ভও ণনমু ি ওবযন বাযবতয যাষ্ট্রণত।
ওণভবনয বাণত ণনবয়াক ওযায অবক যাষ্ট্রণত এওণট ওণভণটয ওাঙ ভথবও ু াণয িণ
ওবযন। এআ ওণভণট কণঠত য় ণনবম্নাি দাণধওাযীবদয ণনবয়: (ও) প্রধানভন্ত্রী এফং প্রধানভন্ত্রী
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বরন এআ ওণভণটয বাণত , (ঔ) ভরাওবায ণস্পওায , (ক) বাযত যওাবযয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী , (খ)
ভরাওবায ণফবযাধী দবরয ভনতা, (গ) যাচযবায ণফবযাধী দবরয ভনতা এফং (ঘ) যাচযবায বাণত। এআ ওণভণটয ু াণয ঙাডা যাষ্ট্রণত ওণভবনয দযবদয ণনমু ি ওযবত াবযন না।
অফায ওণভবনয দেতা  ওামগওাণযতা ফৃ ণদ্ধ ণনণিত ওযায চনয এওচন ভাণঘফ  এওচন
ণডবযটয ভচনাবযর ণনবয়াবকয ফযফস্থা ণফবলবাবফ াধুফাদবমাকয।
বাণত  দযবদয ওামগওার:- চাতীয় ভানফাণধওায ওণভবনয বাণত াাঁঘ ফঙবযয চনয
ণনমু ি ন। তবফ াাঁঘ ফঙবযয ওামগওার ণতক্রান্ত য়ায অবক বাণতয ফয় ত্তয
বর তাবও ফয িণ ওযবত য়। ওণভবনয দয  াাঁঘ ফঙবযয চনয ণনমু ি ন।
দঘুযণতয দ্ধণত:- বাযবতয যাষ্ট্রণত ণনধগাণযত ওামগওার ণতক্রান্ত য়ায অবকআ চাতীয়
ভানফাণধওায ওণভবনয বাণত  দযবদয াণযত ওযবত াবযন । দুণট ভেবে ফা ওাযবণ
যাষ্ট্রণত তাবদয াণযত ওযবত াবযন (ও) প্রভাণণত দাঘযণ ফা দুনগীণত ভূ রও ণক্রয়াওভগ
এফং (ঔ) দযবদয াভথগয।
ওতওগুণর ওাযবণয চনয ওণভবনয ভওান দয দয থাওায বে বমাকয ফবর ণফবফণঘত
বত াবযন, (ও) ভওান দয মণদ ভদঈণরয়া ভখাণলত ন , (ঔ) ওণভবনয দয থাওাওারীন মণদ
নয ভওান ঘাওণয িণ ওবযন ; (ক) ু স্থতায ওাযবণ ভওান দয াযীণযও ফা ভানণওবাবফ
াভথগয বয় ডবর, (খ) অদারত ভওান দবযয দনণতও যাবধয চনয ওাযাদণ্ড বর।
চাতীয় ভানফাণধওায

ওণভবনয স্বাধীনতা:- এওণট ণফবল ওণভণটয ু াণযক্রবভ যাষ্ট্রণত

ওণভবনয বাণত  দযবদয ণনমু ি ওবযন। ংণিি ওণভণটয ু াণযবয ু ফাবদ ণনণিত য়
ভম, ওণভন র এওণট ণনযবে ংস্থা।
দভমগাদা:- চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন আণতভবধযআ ণধওওার তায ণস্তত্ববও ণতফাণত
ওবযবঙ। ভানফাণধওায ংযেবণয ভেবে ওণভবনয াভথগ

, ণদচ্ছা  ণক্রয়তা আণত ভবধয

প্রভাণণত। তাআ চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন বরা এওণট ণফণধফদ্ধ  স্বাণত ংস্থা।
েভতা  ওামগাফরী: ১৯৯৩ াবরয ভানফাণধওায ংযেণ অআবনয ১২ ধাযায় চাতীয় ভানফাণধওায
ওণভবনয েভতা  ওামগাফরী ম্পবওগ ণফস্তাণযত ঈবিঔ  অবরাঘনা অবঙ। তদনু াবয
ণনম্নণরণঔত ভেে ভূ বয ওামগাফরী ম্পাদন ওবয ফা েভতা ভবাক ওবয।
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(১). ভানফাণধওায রঙ্ঘন ম্পণওগত ণফলবয় ওণভন মাফতীয় ণববমাক ম্পবওগ নু োন
ওবয।এবেবে ওণভন ণনবচয ভথবও, ণববমাবকয ণবণত্তবত ফা প্রাপ্ত অবফদবনয ণবণত্তবত নু োন
ওামগ ম্পাদন ওযবত াবয।
(২). আ রূ ভওাবনা ণফলয় অদারবত ণফঘাযাধীন থাওবর অদারবতয নু বভাদন ণনবয় ভধযস্থতা
ওযবত াবয।
(৩). ভানফাণধওায রঙ্ঘন প্রণতবযাবধয ভেবে ভম ভওাবনা যওাণয অণধওাণযও ফা ওভগঘাযীয ওতগফয
ারবনয ফযথগতায ণফলবয় ওণভন নু োন ওবয।
(৪). ওাযাকাবযয ফস্থা ণযদগন ওযবত াবয।
(৫). ভানফাণধওায যোয ফযাাবয ংণফধাবনয ধাযা  অআন মগাবরাঘনা ওবয আ ণফলবয় অবযা
ণক্রয় দবে িবণয চনয ু াণয ওযবত াবয।
(৬). ভানফাণধওায ভূ রও অআবনয মথামথ রূায়বণয চনয ু াণয ওযবত াবয।
(৭). ভানফাণধওায রঙ্ঘনওাযী ন্ত্রাফাদী ওাচওভগ ণফলবয় নু োন ওবয তায প্রণতওাবযয চনয
ু াণয ওযবত াবয।
(৮). ভানফাণধওায ণফলবয় ফ অন্তচগাণতও ঘুণিে ণফবিলণ ওবয ভ গুবরা ওামগওয ওযায চনয
ু াণয ওযবত াবয।
(9).ভানফাণধওায ণফলবয় কবফলণায় ঈৎা ভদয়।
(১০).ভানফাণধওায যোয ফযাাবয ভফযওাণয ভচ্ছাবফী ংস্থায ওাচওবভগ ঈৎা ভদয়।
(১১).ভানফাণধওায ণফলবয় বঘতনতা প্রাবযয ভঘিা ওবয।
(১২).ভানফাণধওায ংযেবণয চনয ণযওেনা ণস্থয ওবয।
ভূ রযায়ন: ঈবযাি অবরাঘনা ভথবও স্পি প্রণতন্ন য় ভম ,চাতীয় ভানফাণধওায ওণভবনয বূ ণভওা
ভূ রত ু াণয ভূ রও প্রওৃণতয।ভানফাণধওায রঙ্ঘনওাযীবও াণস্ত ভদয়ায ভওান েভতা ওণভবনয
ভনআ।অফায েণতিস্ত েবও অণথগও ফা নযণফধ প্রণতওায প্রদাবনয েভতা ভনআ। ১৯৯৩ াবরয
ভানফাণধওায ংযেণ অআবন প্রবতযও যাবচয যাচয ভানফাণধওায ওণভন প্রণতিায ওথা ফরা
বয়বঙ। তাঙাডা ভানফাণধওায রঙ্ঘন চণনত মাফতীয় যাবধয ত্বয ণফঘাবযয চনয প্রবতযও
ভচরায় এওণট ভানফাণধওায অদারবত প্রণতিায ওথা ফরা বয়বঙ। প্রাপ্ত ণযংঔযান নু মায়ী অচ
মগন্ত বাযবতয বনবযাণট ভত ঙ্গযাবচয যাচয ভানফাণধওায ওণভন কবড ভতারা বয়বঙ।
------xxxx----
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যাচয ভানফাণধওায প্রবঙ্গ ণিভফঙ্গ ভানফাণধওায ওণভন
ভৌযব ভন্ডর, য়ন নস্কয  ু দী যদায,
ভণভস্টায-৪, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
ভানফাণধওায ফরবত াধাযণত বথগ মা ভফাছাবনা য় তা র এওণট যাবষ্ট্রয নাকণযও তায যাষ্ট্র
ভথবও ভম ভস্ত ণধওায ফা ু বমাক ু ণফধা ভবাক ওবয থাবও এফং ভম ভস্ত ণধওায চাণত , ধভগ,
ফণগ ণনণফগববল ওর প্রওায ভানু বলয চাত গুণাফরী , ফুণদ্ধ  প্রণতবায ণযূ ণগ ণফওা ওযবত
াবয এফং ফযণিয অত্মযো  ভমগাদা যোয় েভ
তাবও ভানফাণধওায ফবর। বাযতীয় ংণফধাবন
ভানফাণধওায ভও এওণট ণফে  রঙ্ঘনীয় ভভৌণরও
ণধওায রূব ন্তবুগি ওযা বয়বঙ । ভআ ম্পবওগ
অভযা ম্পূ ণগ বঘতন ভম এআ ণধওায গুবরা ফযআ
ণফঘাযবমাকয,

ণওন্তু এগুবরা রূায়ণ ওযা ঔুফআ

ওিাধয। মাআ ভাও ভানফাণধওায রূায়বনয ভযা
মতআ ওণঠন ভাও না ভওন , মাবদয চনয এআ ণধওায
গুণর দতণয ওযা বয়বঙ তাযা মণদ এয ু পর ভথবও ফণিত য় তাবর কণতন্ত্র ণওঙু বতআ ভফাঁবঘ
থাওবত াবয না।
বাযবত ভানফাণধওায:

বাযত স্বাধীনতা চগবনয য ংণফধাবনয স্রিাযা ংণফধাবনয ভবধয

ভানফাণধওায ণরণফদ্ধ ওযায ঈবদযাক ভনন। ংণফধাবনয প্রস্তাফনা নু াবয াভাণচও , থগননণতও
 যাচননণতও ভেবে নযায়ণফঘায , ণঘন্তা, ভত প্রওা , ণফশ্বা, ধভগ  ঈানায স্বাধীনতায এফং
ভমগাদা  ু বমাক ু ণফধায ভেবে াভয প্রণতিায ওথা ফরা য়। বফগাণয , ংঔযারখু এফং তণণর
চাণত  ঈচাণত গুণরয চনয ওতগুণর ণফবল ধযবনয ণধওাবযয ওথা ফরা বয়বঙ। ১৯৬৬
াবরয ১৬ ণডবম্বয ণিণরত চাণতুবঞ্জয াধাযণ বা ওতৃগও কৃীত নাকণযও  যাচননণতও
ণধওায ংক্রান্ত অন্তচগাণতও ঙ্গীওাযে ণটবও বাযত যওায ১৯৭৯ াবরয ১০ এণপ্রর
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নু বভাদন ওবযন। এযয ১৯৯৩ াবর
'ভানফাণধওায যো অআন ' প্রণীত য়। এআ অআন
নু াবয এআ ফঙয কণঠত য় "চাতীয় ভানফাণধওায
ওণভন"।

ণিভফঙ্গ  ১৯৯৫ াবরয ৩১

চানু য়াণয যাচয যওায এওণট ভকবচট
ভনাণটণপবওন এয ভাধযবভ ণিভফঙ্গ ভানফাণধওায
ওণভন কঠন ওবযবঙন।
ণিভফঙ্গ ভানফাণধওায ওণভন:

বাযবত

ভানফাণধওায ওণভন কঠবনয য ১৯৯৫ াবর ৩১
চানু য়াণয এওণট যাচয ভানফাণধওায ওণভন কণঠত
য়। ণিভফঙ্গ ঙাডা অবযা ওবয়ওণট যাবচয
ভানফাণধওায ওণভন কণঠত য় ভগুণর র
ণভাঘর প্রবদ, ভধযপ্রবদ, ভ।
ণিভফঙ্গ ভানফাণধওায ওণভবনয ভভাট দয ংঔযা র

5 এণট মঔন কণঠত য় ভম ভস্ত

ফযণিবদয ণনবয় ওণভন কণঠত য় তাযা বরন1.

াআবওাবটগয ফযপ্রাপ্ত ণফঘাযণতবদয ভবধয ভথবও ণনমু ি এওচন বাণত।

2.

াআবওাবটগয ফতগভান থফা প্রািন ণফঘাযণতবদয ভবধয ভথবও ণনমু ি এওচন দয।

3.

ণিভফবঙ্গয ভচরা অদারত গুণরয ফতগভান থফা প্রািন ণফঘাযণতবদয ভবধয ভথবও

ণনমু ি এওচন দয।
4.

ভানফাণধওায ম্পণওগত ণফলবয় জ্ঞান ফা ফযফাণযও ণবজ্ঞতা অবঙ এভন ফযণিবদয ভবধয

ভথবও ণনমু ি দুচন দয।
ণিভফঙ্গ ভানফাণধওায ওণভবনয প্রথভ বাণত ণঙবরন ণঘেবতাল ভুবঔাাধযায়

, ওণভবনয

নযানয দযযা ণঙবরন াভু ণদ্দন অবভদ , যাভপ্রাদ ভাচদায, ঈভা অবভদ এফং যথীন্দ্রনাথ
ভনগুপ্ত।
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বাযবতয চাতীয় স্তবয চাতীয় ভানফাণধওায ওণভন ভম ভস্ত ওামগওরা ম্পন্ন ওবয থাবও

,

ণিভফবঙ্গ ণিভফঙ্গ ভানফাণধওায ওণভন ভআ এওআ ওাচ ম্পন্ন ওবয থাবও। ণিভফঙ্গ
ভানফাণধওায ওণভন ভওফরভাে ণিভফবঙ্গয ভবধয ংখণটত ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয খটনায বঙ্গ
মু ি থাওবত াবয।
ূ যা ায় ভে রাআন ভানফাণধওায ওণভবনয:

ভওঈ মাবত বুি না থাবও তায চনয যাচয

যওায ফযওভ ভঘিা ওযবর ভওাথা ভওাথা ভমঔান ভথবও মাবচ্ছ , ১৭ এণপ্রর ২০২০ ভমভন
ণববমাক এববঙ যাচয ভানফাণধওায ওণভবনয ওাবঙ 

ওণভবনয ভঘয়াযভযান ফযপ্রাপ্ত

ণফঘাযণত ণকণয ঘন্দ্র গুপ্ত ফবরন, যওায ঔাফাবযয ফযফস্থা ওযবর ভটা যফত য়বতা পরপ্রূ
নয়। ণতণন ফবরবঙন ংণিি এরাওা ভথবও ভওান ণববমাক এবর ণতণন অভাবদয ফা ভঘয়াযভযান ভও
চানাবফন। ণতণন ফবরবঙন প্রান , ুণর ফা ংণিি ণধওাযী ভওয বঙ্গ ওথা ফবর মাবত
ভযায ভাধান ওযা মায় তায ভঘিা ওযবফন।
ভন্তফয: ১৯৯৫ াবর ৩১ চানু য়াণয ণিভফঙ্গ ভানফাণধওায ওণভন কণঠত য়। এআ ংস্থাণট ফহু
চায়কায় ফহু ভানফাণধওায রংখন ম্পণওগত ণফলবয় প্রশ্ন তুবরবঙন ফা তায ভাধান ওযায ভঘিা
ওবযবঙন। এআ ংস্থাণট প্রঘুয ণযভাবনয পর না বর ফরা ভমবত াবয ভম ভানফাণধওায
গুরুত্বূ ণ,গ ওাযণ তাযা ভমগাদায় ভফাঁবঘ থাওায চনয প্রবয়াচনীয় নূ যনতভ ভানগুণর প্রণতপণরত ওবয ।
ভানফাণধওায ভানু লবও অশ্বা ভদয় ভম তাযা ঔাদয

, অশ্রয় এফং ণোয ভবতা ভভৌণরও ঘাণদা

ূ যবণয প্রবয়াচনীয় ঈায় থাওবফ এফং ভআ ু বমাক ু ণফধা গুণর ফায চনয ঈরব্ধ থাওবফ।
-----xxxx----
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বাযবত ভানফাণধওায যোয় ণণণডঅয (CPDR) এয বূ ণভওা।
ণভনােী ভণ্ডর
ভণভস্টায-৪, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

ণধওায এওণট াভাণচও ধাযণা। ণধওায ফরবত ভআ ভস্ত নাকণযও ু বমাক-ু ণফধা ভও
ভফাছাবনা য় মা যাষ্ট্র ওতৃগও স্বীওৃত এফং ংযণেত। ভানু বলয ণধওাবযয ওথা ফরা অয
ভানফাণধওাবযয ওথা ফরা এও নয়। ভানফাণধওায ফরবত াধাযণত ভানু বলয স্বাবাণফও চীফন-মান
 ফযণিত্ব ণফওাবয চনয ণযামগ ণওঙু
ণফবল ু বমাক-ু ণফধা ভও ভফাছাবনা য়।
যাষ্ট্রীয় তযাঘায ফা ভানণফও অঘযবণয
পবর েণতিস্ত াধাযণ ভানু বলয ভভৌণরও
ণধওায গুণর ভও ণফবলবাবফ ভানফাণধওায
ফবর ঈবিঔ ওযা য় । ভওান ভওান তাণিও

এয ভবত ভানফাণধওায বরা াধাযণ
ণধওাবযয ন্তবুগি ণওঙু ণফবল ণধওায।
ভওঈ ভওঈ ভবন ওবযন ভানফাণধওায ফরবত
ভানু বলয ভআ ভভৌণরও ণধওায গুণর ভও
ভফাছায় ভমগুণর এওান্তআ ভানণফও এফং
নযানয ু ণনণদগি , ীণভত এফং ংওীণগ
ণধওাবযয ভথবও ৃথও। বাযত যওায ওতৃগও প্রণীত ভানফাণধওায ংক্রান্ত অআবন ফরা বয়বঙ
"ভানফাণধওায বরা ফযণিয চীফন , স্বাধীনতা, াভয  ভমগাদা ংক্রান্ত ণধওায " মা ংণফধান
ওতৃগও স্বীওৃত থফা অন্তচগাণতও ঘুণিয দ্বাযা নু বভাণদত।
বাযবতয স্বাধীনতায য ১৯৪৯ াবর নু ণিত বয়ণঙর

"ণণবর ণরফাণটগ ওনপাবযন্স "ভমঔাবন

ভানু বলয তাায ঙণফ ঈবঠ এবণঙর। বনবওআ ভবন ওবযণঙবরন ণব্রণট ানওাবর বাযতীয়যা
ভমটুওু ীণভত ণধওায ভবাক ওবয স্বাধীনতা প্রাণপ্তয য ভগুবরা ভবাক ওযায ফযাাবয ণনিয়তা
ভদঔা ভদয়। ১৯৬০ এয দবও ভথবওআ বাযবতয ণফণবন্ন ংব যাষ্ট্রীয় ন্ত্রা এওটা নতুন ভাো
ভবয়বঙ ণভথযায রডাআ এয চুাবত ফহু ফযণিচীফবনয ণধওায ণঙণনবয় ভনয়া। এআ ভপ্রণেত
ভও ভাথায় ভযবঔ ১৯৭২ াবর ওরওাতায় যাবাণবয়ন পয দয প্রবটওন প ভডবভাবক্রণটও
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যাআট ( APDR) কণঠত য়। এঙাডা ১৯৭৫ াবর বাযবত চরুণয ফস্থা চাণয য় এফং
এণণডঅয ংকঠন ণনণলদ্ধ ফবর ভখাণলত য়। চরুণয ফস্থা ঘরাওারীন ভবয় বাযতীয়
নাকণযওবদয স্বাধীন ভতাভত প্রওা এয ঈয ণনবলধ অজ্ঞা চাণয ওযা বয়বঙ। মায পরশ্রুণত
এআ কণতাণন্ত্রও ণধওায ম্পবওগ ভানু বলয বনও ভফণ বঘতন বয় ঈবঠণঙর এফং ফগবাযতীয়
বাবফ ফহু ংকঠন কবড ঈবঠণঙর। মায ভবধয নযতভ র ভুম্বাআবয়য এওণট ংকঠন 'ওণভণট পয দয
প্রবটওন প ভডবভাবক্রণটও যাআট ' (CPDR) এণট ১৯৭৭ াবর কণঠত বয়ণঙর। ণণণডঅয
এয ভূ র রেয ণঙর চনকণবও তা কণতাণন্ত্রও ণধওায ম্পবওগ ণণেত  বঘতন ওবয ভতারা।
ণণণডঅয ঙাডা অবযা বনও গুবরা ংকঠন বাযতফবলগ ণফণবন্ন যাবচয কবড ঈবঠণঙর
ণআঈণএর, এণণডঅয এআ ংকঠন গুণর ১৯৮০ দও ভথবওআ বাযবতয ণফণবন্ন প্রাবন্ত
ভানফাণধওায ববঙ্গয ণফরুবদ্ধ ভাচ্চায বয় বঠ। ভমভন যাবষ্ট্রয াবত েভতা ভওন্দ্রীবূ ত য়ায
ণফরুবদ্ধ, ুণরবয ভপাচবত তযাঘায এফং
ভৃতুযয ণফরুবদ্ধ ণফনা
ণফঘাবয অটও ওযা
কণঅবিারবনয য ুণরবয গুণর ঘারাবনায প্রণতফাবদ এআ ভবয় ণফণবন্ন অবিারন ংখণটত
য় এফং অআবনয বথ যওাবযয নযায় ওাচ ওবভগয প্রণতফাদ ওযা য়। এআ ংকঠনগুণরয
শুধুভাে নাকণযওবদয যাচননণতও ণধওায যোয ফযাাবয ভাথা না খাণভবয় কণযফ ভানু ল ধভগীয়
ংঔযারখু ম্প্রদায়, ভণরা এফং ণশুবদয প্রণত াভাণচও  থগননণতও দফলবভযয ণফরুবদ্ধ ভাচ্চায
য়। ভম ওাযবণ ফযণিকত ণধওায এয াাাণ ভকািীয ণধওাবযয ফযাাবয  ভানু লবও
বঘতন ওবয ভতারা ওাচ ঘাণরবয় মাবচ্ছ। এয পরশ্রুণতবত বাযত যওায ১৯৯৩ াবরণডগনযান্স
চাণয ওবয 'ভানফাণধওায যোয অআন' ঘারু ওবয এফং আ ফঙযআ বাযবতয চাতীয় ভানফাণধওায
ওণভন কণঠত য়।
ণণণডঅয এয দয চনয ণফণধ  ণক্রয়া-ওরা:
১। ভানফাণধওায ণণণডঅয আণন্ডয়ায দয য়ায চনয ভম নণথগুণর প্রবয়াচন-ভবাটায
ওাডগ,অধায ওাডগ , যান ওাডগ , ড্রাআণবং রাআবন্স, ভযন ওাডগ ,াবাটগ, বাডা ণফর,দফদুযণতও ণফর,
ণফএএনএর ভটণরবপান ণফর, প্রবফবেয ওাডগ ভাধযণভও।
২। মাযা যাচয , ভচরা, ব্লও, থানা দাণয়বত্ব যবয়বঙন তাযা ভওন্দ্রীয় ওণভণট ওতৃগও প্রণীত ণফণধ 
ণনয়ভ ভভবন ঘরবফন।
৩। ভওন্দ্রীয় ওণভণটয ওর দয ভও ংকঠবনয বযন্তযীণ ওাচ এফং নীণত ম্পণওগত
ভকানীয়তা ফচায় যাঔবতবফ।
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৪। ভওন্দ্রীয় ওণভণট ভথবও থানা ওণভণটয ওর দযবও তায বণতগয এও ভাবয ভবধয তাবদয
ফাবয়াডাটা ভওন্দ্রীয় ওণভণট চভা ণদবত বফ।
৫।ভওন্দ্রীয় ওণভণটয ভচরা  যাচয প্রাবনয াবথ ভন্বয় াধনওাযী প্রণতণনণধবদয ণদ্ধান্ত এফং
ভবনানীত ওযবফ।
৬। ভওন্দ্রীয় ওণভণট ভথবও থানা ওণভণট মগন্ত ওর দযবও এওণট ণনফেও যেণ ওযবত বফ।
ভমঔাবন দযবদয নাভ, ণঠওানা, ফয়, ভপান নম্বয ভা গুণর ণনফণেত বফ এফং ণনফবেয ভচযক্স
ওণ প্রণত ঘায ভা ন্তয প্রধান ওামগারবয় চভা ণদবত বফ।
৭। ভওান দবযয ণফরুবদ্ধ ভওান ণববমাবকয ভেবে ণববমাবকয ণফলবয় ংণিি ওণভণট তদন্ত
ওবয ণববমাবকয ণঘণঠ িণ ওযবত বফ এফং তাযবয ণদ্ধান্ত ণনবত বফ ভওান দয
এওওবাবফ ভওাবনা ণদ্ধান্ত ণনবত াযবফন না।
৮। ভানফাণধওায ণণণডঅয বাযবতয দয নয ভওান ভানফাণধওায ংস্থায দয বত
াযবফন না।
৯। ভনতৃত্বাধীন মাযা তাবদয ধীবন দযবদয দয ফাডাবত ভঘিা ওযা ঈণঘত।
১০। ভানফ ণধওায ণণণডঅয বাযবতয নাভ ম্বণরত ণবণচণটং ওাডগ এফং কাণড ণস্টওায
ফযফাবযয নু ভণত ণনবয় ভওন্দ্রীয় ওণভণটয নু বভাদন ভনয়া ঈণঘত।
১১। ংস্থাণট ণে  ভফওায মু ফওবদয স্থাবনয চনয যাচয  ভওন্দ্রীয় যওাবযয াবথ ভন্বয়
াধন ওযবফ।
১২। প্রণতফঙয ১৫ আ অকস্ট াাতার ,নাণগংবাভ,ফৃ দ্ধাশ্রভ, ণশুয মত্ন, ফাণডবত ভযাকীবদয পর
এফং ণভণি ণফতযণ এয ওভগূণঘ।
১৩। ভওন্দ্রীয়, যাচয এফং ভচরা ভনতৃবত্বয াবথ ভন্বয় ওবয বায অবয়াচন ওযবত বফ।
১৪।ণেও এফং ণতাভাতা ভও িান প্রদগন ওযবত বফ।
১৫। বাফী াংফাণদও এফং ণেীবদয ায়তা ওযবত বফ এফং তাবদয াবথ এওণট বাবরা
ম্পওগ কবড তুরবত বফ।
১৬।ুণর ণপায ভদয প্রণত ভবফদনা ভালণ ওযা ঈণঘত ওাযণ তাযাআ অআবনয প্রযী।
১৭। দণযদ্রবদয ণঘণওৎায ফযফস্থা ওযা ঈণঘত।
১৮। ফারযণফফা ওবঠাযবাবফ ফে ওযবত অদারবতয রুর গুণর ঈবিঔ ওযায চনয ভবে।
ণণণডঅয এয ঈবিঔবমাকয ওতগুবরা ওাচ ভানফাণধওায যোয়:
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১। ভানফাণধওায ণণণডঅয আণন্ডয়া বাযত খাটাবরয ফনযাতগবদয চনয ণফণবন্ন ধযবনয শুওবনা
ঔাফায, ানীয় চর ভপ্রযণ ওবযণঙর। ভস্ত বাযবতয ভবক্রটাণয ণফপ্লফ ভখাল এফং নযানয দযযা
৩৫ ণভণরয়ন যাস্তা ভ্রভণ ওবযবঙন। ২০ ণওবরাণভটায দূ যবত্ব

ফনযায ণওায ৫০০ ণযফাযবও োণ

যফযা ওবযণঙর।
২। খাটাবরয বয অভাবদয ভানফাণধওায ণণণডঅয আণন্ডয়া দযযা দাুয রাাআ , ফনযায়
েণতিস্তবদয ২ 00 চবনয ণনঔযঘায় ণঘণওৎায ফযফস্থা ওবযণঙবরন। ওরওাতায় ণফওা এফং
আএঅআ াাতার ভাণনওতরা অন্তচগাণতও রায়ন্স

ক্লাফ এয ায়তায় াাময

ওণয।
৩। ভানফাণধওায ণণণডঅয বাযত স্বরূ নকয াঔা দণযদ্র ভানু বলয চনয ণফনাভূ বরয ণঘণওৎা
এফং ণফনাভূ বরয ভাণভযাণথ লধ ায়তা ওবযণঙবরন ঙণফবত ভস্ত বাযবতয ণঘফ ণফপ্লফ ভখাল
ডািায যণফি যওায ডািায ওুদ্দু যভান আতযাণদ।
ভানফাণধওায যোয় ণণণডঅয এয বূ ণভওা অচওার বাযবত প্রায়আ কণভাধযবভ এভনণও
ভাযার ণভণডয়ায় ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয ণববমাক ভানা মায়। মা ওঔবনা যাচয ণবণত্তও ওঔবনা
ফগবাযতীয় ভানফাণধওায ওণভবন ভম ণববমাক নণথবুি য় ভআ ণনবয় নু োন ঘবর।
ওণভবনয ভতাভত প্রণতবফদন অওাবয প্রওা ওযা য়। বনও ভয় ণবমু ি য় যাষ্ট্র , যাবষ্ট্রয
যওায, ুণর ফাণনী বনও ভয় নু চ্চাণযত ভথবও মায় াধাযণ ভানু বলয ভানফ ণধওায
ণঙণনবয় ভনয়ায ওাণনী। এওআ াবথ প্রণত ণনত ভাবচ ঈচ্চফবণগয অক্রভণ ণনম্নফবণগয য

,

ুরুবলয অক্রভণ ভণরাবদয য, ণশু ণনমগাতন, নাযী াঘাবযয ভত ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয খটনা
দৃ ণি অওলগণ ওবযবঙ। তাআ স্বীওায ওযায ঈায় ভনআ এআ ভফযওাণয ভানফাণধওায ংস্থা গুণরয
ভানফাণধওায যোয় তাবদয ংিণ। ণণণডঅয এয ভত ভানফাণধওায ংস্থা তাযা ভানু বলয
ওাবঙ ণরণঔত অওাবয প্রণতশ্রুণত ভদয়-বাযত অনায ফফাবয চনয অবযা বাবরা চায়কা বফ
অনায অন্তণযও বমাণকতায় এআ ভানফাণধওায ংস্থা ণঈভযান যাআট ণণণডঅয আণন্ডয়া
ভওফর ণিভফবঙ্গ ফা বাযবত নয় ণফশ্বচুবড ভানফাণধওায প্রণতিায ওাচ ঘাণরবয় মাবফ।
----xxxxxx----
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বাযবত ভানফাণধওায যোয় APDR- এয বূ ণভওা
ণঙ্গদা আয়াণভন,
ভণভস্টায-৪, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
ভানফ ণযফাবযয ওর দযবদয চনয , ব্রচণনন চাত ,স্তান্তয ভমাকয এফং রঙ্ঘনীয়
ণধওাযআ র ভানফাণধওায। াধাযণ বাবফ ভানফাণধওায ফরবত ভআ ভস্ত ণধওায ভও ফুছায়
ভমগুবরা ফযণিত্ব ণফওাবয চনয ণযামগ। ভানফাণধওায এও ধযবনয ণধওায ভমটা তায চেকত
 ণফবচ্ছদয। ভানু বলয ণধওায ভবাক ওযবফ এফং ঘঘগা ওযবফ। তবফ এ ঘঘগা বনযয েণতাধন
ফা প্রাণন্তয ণফনবিয ওাযণ বত াযবফ না। চাণতংবখয প্রথভ ভাণঘফ ঈথান্ট এয ফিফয
নু মায়ী, ভানু বলয যাচননণতও , থগননণতও  াভাণচও ভেবে প্রওৃত ওরযান প্রণতণিত ওযায
রবেয ভানফাণধওাবযয ঈদ্ভফ।
ণিভফবঙ্গ ভানফাণধওায ংকঠন যাবাণবয়ন পয প্রবটওন প ভডবভাবক্রণটও যাআট
(APDR) ণফণবন্ন বাবফ মাযা ণনীণডত তাবদয ভানফাণধওায রংখন নািওযণ  খটনায তথয
ংি, খটনায ণফবিলণ  প্রওানা প্রণতিান ঈণওর ণযঘারনা ওযায ভাধযবভ চন বঘতনতায
প্রঘায ওবয থাবও। এআ প্রণতিানগুবরা ভানফাণধওায রঙ্ঘন  ণংতা থাভাবনায চনয প্রবঘিা
ঘারায়। নযানয NGO ভকািীগুণরয ভবতাআ ভানফাণধওায ভকািী গুণরয  যওাণয ওবযয ন্তবুগি।
এআ ংকঠন গুণর ভত ণয়া ফদ্ধতা  অআণন ণনয়বভয ধীবন ণযঘাণরত য় তা র1. ভফযওাণয বত বফ থগাৎ ভফযওাণয ঈবদযাবক প্রণতণিত বত বফ মা যওাণয প্রবাফ
ভথবও ভুি থাওবফ।
2. এআ ংস্থাণটয ণংতা ফযফায ওবযনা ফা প্রঘায ওবয না ফা যাবধয াবথ স্পি
ংবমাক যাবঔনা।
3. এওণট অআন এফং কণতাণন্ত্রও প্রণতণনণধ ওাঠাবভায
াবথ এওণট অনু িাণনও ণস্তত্ব থাওবত বফ।
4.ভানফাণধওায ভকািী ভাবচয ওর দবযয চনয
এওআ ণধওায যোয ভঘিা ওযবফ।
ণওঙু যওাণয ংস্থা যবয়বঙ মাবদযবও ভানফাণধওায ভকািী
ফবর নাভওযণ ওযা বয়বঙ

।

ভমভন-মু িযাবষ্ট্রয

ভানফাণধওায ণফলয়ও ফগদরীয় ংদীয় ভকািী। তবফ
এভন প্রণতিান গুণর ভূ রত নীণত নওায রবেয প্রণতণিত
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এফং প্রণতবফদন প্রদান ওযায চনয স্থাণত।
ভানফাণধওায প্রণতিায় APDR এয বূ ণভওা:
যাবাণবয়ন পয প্রবটওান প ভডবভাবক্রণটও যাআট (
ভানফাণধওায অবিারবনয এওণট ঙ্গ।

APDR) ভদফযাী নাকণযও 

১৯৭২ াবরয দীঙ্কয ঘক্রফতগীয াত ধবয এআ ংস্থায

ওাচ শুরু য় ।বাণত ন ওাণর বট্টাঘামগ যাষ্ট্রণত ,  বাণত ন- এ এভ , ওরযাণী
বট্টাঘামগ (ভুণিবমাদ্ধা , যাষ্ট্রণত, ভাচওভগী)। ু ীর ফবিযাাধযায় , এভএ তাণরপ , ফবযন্দ্র ওৃষ্ণদা ,
শ্রী ু বযাচ ঘক্রফতগী , ণভ ফু , ঞ্জয় ণভে প্রভুঔবও ণনবয় কণঠত য় এয প্রথভ ওণভণট

।

যফতগীওাবর মাযা এআ ংস্থায ভখালণাবে স্বােয দান ওবযণঙবরন তাযা বরন-বাযতীয়
ভভণডবওর ওণভবনয নযতভ দয ডটয ধীবযন কাঙ্গুরী , নাটযওায ঈৎর দত্ত, ণববনেী ভাবা
ভন, ISI এয ধযাও ডটয ণডণ ণধওাযী , ভতবাকা অবিারবনয ভনতা শ্রী যাণফাযী ভখাল ,
ভরাওবা C.P.I. দয শ্রী আন্দ্রণচৎ গুপ্ত, অবযা বনবও।
13 আ অকস্ট 1971 ওাণুয ফযানকবয , এওযাবত নাযী , ুরুল, ণশু ণনণফগববল ওবয়ওবা

ফযণিবও ণনিুযবাবফ ণনণফগববল তযা ওযা বয়ণঙর এফং ওাবযা াত ওাটা া ওাটা বড । চীণফত
ধগ ভৃতবদগুবরাবও কাণডবত ওবয ণনবয় ণকবয় কঙ্গায চবর বাণবয় ভদয়া য় । এঙাডা "ভচবর
তযা", "ণচজ্ঞাাফাবদয" নাবভ থানায ভবধয তযাঘায , কণতযা এফ ভরবকআ অবঙ । াযা যাচয
চুবড তঔন াণন্তয অগুন জ্বরণঙর
APDR-শুরু ভথবওআ যাষ্ট্রীয় ন্ত্রা , ুণরণ তযায 
তযাঘাবযয ফান , ণভথযা ভাভরা , ওাযা ওানু ন প্রতযাায প্রবৃণতয ণফরুবদ্ধ ণতব্র প্রণতফাদ
চাণনবয়বঙন। APDR ভানফাণধওাবযয ভবতা নাকণযওবদয যাচননণতও , াভাণচও, াংস্কৃণতও ভস্ত
ধযবনয কণতাণন্ত্রও ণধওাবযয গুরুত্ব ভদয়। তাআ ফ ধযবনয প্রণতফাদ ভূ রও ভান ওাবচ এআ
ংস্থা ছাাঁণবয় বড।
রওডাঈন ণযণস্থণতবত APDR-এয যাচয চুবড ংখণটত ওভগূণঘ:
ভওানযওভ অকাভ ভখালণা ঙাডাআ যওায ওবযানা বাআযা চণনত ণত ভাণযয ভভাওাণফরা ওযায

চনয প্রথবভ চনতা ওাপুগ ২২/৩/২০২০ এফং ভআ যাবত রওডাঈন ভখালণা ওবয ।ভুঔ থুফবড ডা
ভফার যওাণয স্বাস্থয ফযফস্থায ভথবও দৃ ণি ভখাযাবত ভানু বলয ণঘন্তা ভঘতনা ভও প্রায় াডতা
মগফণত ওবয , ণওঙু ওভগূণঘ ারবনয ণফধান ণদবয় , ভস্ত ণফলয় ণটবও এওটা চাতীয়তাফাদী
বাগবন ভুবড ভপবর রওডাঈন ভভবন ঘরবত ফাধয ওযা য়। এআযওভ ংওটভয় ণযণস্থণতবত
APDR ভম ভস্ত ওভগূণঘ ারন ওবয ভগুণর র-
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রওডাঈন এয ভয় এআ ংস্থা াণনাণট াঔা  ণফজ্ঞান ভঘতনা  অহ্বান ংকঠবনয াবথ
ভমৌথবাবফ 500 ণট ণযফাবযয ভবধয ওণভঈণনণট ণওবঘন ণযঘারনা ওবয ায় ণযফাযগুণরবও
ঔাদয যফযা ওবয। রওডাঈন এয পবর ফহু গুরুতয ভযাকী ভমভন ওযান্সাবয অক্রান্ত , াড 
ণওডণনয ভযায় বুকবঙন ণওন্তু ণঠওঠাও ণঘণওৎা াবচ্ছন না। এযওভ এওণট ভও খবট যাভনকয
থানায ভনদা িাবভয। এযওভ খটনায প্রণতফাবদ ডায়ভন্ড াযফায ভচরায ভচরা াাতাবর ভুঔয
স্বাস্থয ণধওাবযয ওাবঙ এওণট স্মাযওণরণ চভা ভদয়

APDR. স্বাস্থয ওণভবদয ভাযপত এরাওা

ণবণত্তও এযওভ ভযাকী ভদয তাণরওা দতণয ওযবত এফং তাবদয ওাবঙ ণঠও ণঘণওৎা ভা৺বঙ
ভদয়ায দাণফ চানায় APDR. ণযমায়ী শ্রণভও ভদয যাবচয ণপণযবয় অনায দাণফবত ফাডাআুবযয
ভওুভা াও , ডায়ভন্ড াযফায ভওুভা াও ,  দণেণ 24 যকনা ভচরা াবওয ওাবঙ
এওণট স্মাযওণরণ চভা ভদয়

APDR. স্বাস্থয ওভগীবদয ভাযপত এরাওা ণবণত্তও এযওভ ভযাকীয

তাণরওা দতণয ওযবত এফং তাবদয ওাবঙ ণঠও ণঘণওৎা ভা৺বঙ ভদয়ায দাণফ চানায় APDR।
ডায়ভন্ড াযফায াঔায ঈবদযাবক দণেণ 24 যকনা ভচরায ওণভণটয ায়তায় CAA, NRC
ফাণতবরয দাণফবত ২৮/২/২০ ডায়ভন্ডাযফায ভওুভা াবওয ওাবঙ ণভণঙর বমাবক এওণট

স্মাযওণরণ চভা ভদয় এআ ংস্থা । রওডাঈন শুরু য়ায এও প্তা য ভথবওআ ণনয়ণভত
ভবতরায ণফণবন্ন াডায় ভমভন-ভনায়াাডা
, ভয়নাকয, ফাটানকয, চারঔুযা, বন্তালুয,
ভভণটয়াফুরুচ ফটতরা ির , অওডা ভস্টন ংরগ্ন এরাওায় ণনয়ণভত োবণয ফযফস্থা ওবযবঙ

APDR। রওডাঈন এয ফবথবও েণতিস্ত ু িযফন এরাওা ফনচীফী ভানু বলয । ফহু অবক ভথবওআ
ফনদপ্তয এয ওাবচ ফাধা ভদয়

। ওাাঁওডা ধযবত , নদীবত চার নাভাবত , ভধু অনবত ম্পূ ণগ

ণনবলধাজ্ঞা চাণয ওবয। অয এয বযআ ভখাণলত য় রওডাঈন। এআ ণফমগবয় ফহু ণযফায
ধগাাবয-নাাবয যবয়বঙ। APDR এআ ভস্ত ভানু বলয াবত োণ তুবর ভদয়। এঙাডা ওরওাতা
ভচরা, নণদয়া ভচরা, ঈত্তযফবঙ্গয ণফণবন্ন ভচরায় াাবমযয াত ফাণডবয় ণদবয়বঙ APDR.
ভন্তফয: APDR ণিভফবঙ্গয এওণট ভানফাণধওায ংকঠন। ভমণট ১৯৬০-এয দবও প্রণতণিত য় 
তায ণওঙু ওার বয অফায এণট ণনণলদ্ধ ফবর ভখাণলত য় এফং ৭০-এয দবও এণট অফায

ওামগওয বূ ণভওা ারন ওবয । তবফ চরুণয ফস্থা ভখাণলত য়ায য ওর প্রওায যাষ্ট্রীয়
দভবনয ণফবযাণধতা ওযায ওাচ এআ ংকঠনণট ঘাণরবয় ণকবয়বঙ এফং এঔন ভানফাণধওায যোয়
এআ ংকঠনণট ণক্রয় বাবফ ণনবচবদয বূ ণভওা ারন ওবয ঘবরবঙ।
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ভানফাণধওাবযয ণফণফধ প্রঙ্গ
ণরঙ্গ দফলভয  ভানফাণধওায
তনু শ্রী ওাডায, ভাওুযা ইণলতা দ্দায, নাযণক াযণবন,
ভণভস্টায-৬, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

বূ ণভওা:- ভানফ বযতায আণতা ভানু বলয চীফন  তায ভমগাদায প্রণত িাবনয ূ ণগ খটায়।
ণফশ্বফযাী ণফণফধ াংস্কৃণতও  ধভগীয় ঐণতয ফতগভান। এআ ভস্ত বাফনা-ণঘন্তায ভবধয
ভানফাণধওাবযয ঈদ্ভফ  ণফওা খবটবঙ।তবফ ভানফাণধওাবযয ণফওা  ু যোয চনয াণফগও 
অন্তচগাণতও ফযফস্থা প্রফণতগত য় ণফং তােীয ণদ্বতীয়াবধগ। এবেবে প্রধানত ণিণরত চাণতুবঞ্জা
এফং তায ণফবল ণওঙু ংকঠন  অিণরও অন্তঃযওায ংকঠন ভূ  ঈবদযাকী বূ ণভওা ারন
ওবয।
ভানফাণধওাবযয টবূ ণভ:- প্রাঘীন ওাবরয ওর ভাচ  চীফনধাযায় ণধওায  নীণত ম্পবওগ
ণওঙু ণওঙু ধাযণা ণফওণত বয়বঙ। ভানফাণধওাবযয ধাযণায ঈৎণত্ত নফচাকযবণয মু বক এফং
যফতগীওাবর বযতায অবরাবওাজ্জ্বর ধযায় ভবধয ণনণত অবঙ।

উনণফং তােীবত

ভাচতাণন্ত্রও অবিারবনয ূ োত খবট। এআ অবিারবনয ভাধযবভ ভানফাণধওায ধাযণা ওভ
ণফওাবয ভেবে নতুন ঈাদান ংমু ি য়। ভানফাণধওাবযয নতুন ধাযণা ভূ রও ণবফযণিয
ফগাণধও তাৎমগূণগ দফণিয র এয াফগচনীনতা।
ংজ্ঞা:- ভানফাণধওায ফা ণঈভযান যাআট ওথাণট দুণট ে তথা ণঈভযান যাআট ণনবয় কণঠত
বয়বঙ। ভানফ ণধওায বরা ভআ ণধওায মা ভানু বলয ু স্থ , ু িয  াণন্তভয় চীফন মাবনয
ণনিয়তা ভদয়। ভানফাণধওায বেয ভাধযবভ ভানু বলয ণধওায ভও ভফাছাবনা বয়বঙ।

থগাৎ

ভানু বলয চীফন ণধওায এফং ভমগাদা ূ ণগ চীফন মাবনয চনয তযাফযওীয় ু বমাক ু ণফধা গুবরা
বরা ভানফাণধওায। ১৯৪৮ াবরয ১০ ণডবম্বয ণিণরত চাণতুবঞ্জয াধাযণ বা ভানফাণধওায
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ম্পণওগত ণফশ্বচনীন ভখালণাে কৃীত য়। এআ ভখালণাবেয প্রস্তাফনায় ফরা বয়বঙ ভম , ভানফ
ণযফাবযয ওর দযবদয চাত এফং ভান ণযতযাচয ণধওাবযয স্বীওৃণত র স্বাধীনতা

,

নযায় ণফঘায  ণফশ্ব াণন্তয ণবণত্ত, থগাৎ অআবনয ভাধযবভ ভানফ ণধওায স্বীওৃত বফ। এও ওথায়
ফরা মায়, দদনণিন চীফবন ঘরায চনয ভানু বলয ভম ওর ণধওায যাবষ্ট্রয ংণফধান ওতৃগও স্বীওৃত
তাবদযবও ভানফাণধওায ফবর।
ণরঙ্গ দফলবভযয ংজ্ঞা :- ণতৃতাণন্ত্রও ভাবচ ফুণনয়াদ ভও ু দৃঢ় ওযায চনয াওবকািীয ভথগবন
ু ঘতুয ুরুল ণফণবন্ন ভবয় ধভগীয় ণনয়ভ এয ভাধযবভ নাযীয ফদভন ওযায ভঘিা ওবযবঙ। এআফ
ণনয়ভ নাযীবও ভাবচয ঈমু ি ওবয তুরবত ফাধা ণদবয়বঙ। তায পবর ভবওন্ড ভচন্ডায বয়
ভথবও ভম এআ ধভগীয় ণফধান ওনযান্তানবও ফাণিত ফবর তাবদয ণো অদয-মবত্ন ফভয়
ঔাভণত ভদঔা মায়। তুরনায় ুেন্তানবও স্বাকত চানাবনা য়।তায ণোয় ভফবড ঠায ভওাবনা
অ ওযা য় না। ণতায ম্পণত্তয ণধওাবযয দাণফদায য় ুে।
ণফফাবয য নাযীবও ণতকৃব ভমবত য় ুরুলবও নয়। স্বাভী/ুরুল বরন কৃওতগায স্ত্রী
থাওবফন তাাঁয ধীবন স্ত্রীয ওতগফয বরা ন্তান প্রণতারন , অায দতণয , ওবরয ু ঔ স্বাচ্ছিয
ভদঔা, ভযাকীয ু স্থতা ওযা আতযাণদ। থগাৎ নাযীয স্থান খবযয ণবতবয ফাআবয মায়ায ণধওায
তায ভনআ।
ণো ভেবে নিয তাআ নাযীয অথগ-াভাণচও ীনতায নযতভ ওাযণ।

ণো ভেবে

ণণঙবয় থাওায চনয ওভগবেবে  নাযীয ু বমাক বনও ওভ বনও ভেবে ভদঔা ভকবঙ ভান
ওাচ ওবয  ুরুবলয তুরনায় নাযীয ভচুণয ওভ , ঈচ্চবদ যাচনীণতবত ফা ভনাফাণনীবত থফা
ভঔরাধুরায় নাযীবদয ংিণ প্রায় ভদঔা মায় না। এফ ভেবে ুরুবলয প্রাধানয ভফণ।
নাযীযা ুরুল াণত  ধভগীয় নু ান দ্বাযা ণযঘাণরত য় ভাবচয চে ভুূতগ ভথবওআ
াযা চীফন নানা ণফঘায  নযাবয়য বঙ্গ অবাল ওবয ঘবর। খবয  ফাআবয তায ফস্থান এও
ফ ভেবে ুরুবলয প্রাধানয ওযবর তায অত্ম প্রবঙ্গ স্বাধীনবাবফ ঘরবত াবয না। তাযা ভাণলত ,
ণনমগাণতত,ণনীণডত।১৮২৯ াবর ণব্রণটযা তীদা প্রথা অআন ফে ওবয। ১৮৫৬ াবর প্রণীত য়
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ণফধফা ণফফা ংক্রান্ত অআন। ণব্রণট অভবরয এআ অআনগুবরা নাযীবদয ফস্থান ণওঙু প্রণতওায
ওবযণঙর। ণওন্তু তাবদয ণফবল াভাণচও ণযফতগন খবটণন। ঈণন তবও নাযীবদয চনয স্কুর
ওবরচ প্রণতিা ওবয নাযী ণোয ণফস্তায ওযা য় । ণফ তবওয প্রথভ ণদবও বাযতীয় নাযীবদয
যাচনীণতবত ংিবণয টবূ ণভ দতণয য়। ণব্রণট াণত বাযবতয ১৯১৯ াবর নাযীবদয
ভবাটাণধওায প্রফণতগত য়। স্বাধীন বাযবতয ংণফধান ১৯৫০ াবর স্ত্রী ুরুল ণনণফগববল
প্রাপ্তফয়স্কবদয চনয ভবাটাণধওায এফং অআবনয দৃ ণিবত াভয  অআন দ্বাযা ংযেবণয ণধওায
প্রদান ওবযবঙ।

ঈত্তযাণধওায অআন প্রফণতগত বয়বঙ। পবরয নাযী-ুরুবলয দফলভয বনও

ণযভাবণ ওবভ ভকবঙ।
ণফণবন্ন ভেবে ভানফাণধওায রঙ্ঘবন যাষ্ট্রবঙ্ঘয বূ ণভওাযাষ্ট্রংবখয ভানফাণধওায ংক্রান্ত ফযফস্থাণটয ভবধয নাযীয ণধওায ভও অবযা ু ংত বাবফ
প্রবয়াক ওযায ওথা ১৯৯৩ াবর ণববয়না ভখালণাবেয ওভগূণঘবত ফরা বয়ণঙর। ঈবযাি
ঐণতাণও ওভগূণঘ ভখালণায ভাধযবভ নাযী ণধওাবযয প্রবয়াচনীয়তায প্রণত ভথগন চানাবনা য়
এফং নাযীয প্রণত ফ যওবভয দফলভয দূ যীওযণ  তা ওামগওয ওযায চনয দৃ ঢ় প্রওে িণ ওযা
য়। এ ণফলবয় ঈবিঔয ভম ১৯৯৫ াবর ৪-৫ ভঘম্বায ঘীবনয ভফণচং বয নু ণিত য় নাযী
ণফলয়ও ঘতুথগ ণফশ্ব বিরন ভমঔাবন নাযী ঈন্নয়ন ণনণিত ওযায ভেবে ভাবচ নাযীয ফস্থায
ঈন্নয়ন এফং ণোয ণফলয়ণট ঈত্থান ওযা য়।
নাযীয ণধওায ণফলয়ও ভঘতনা প্রাবযয চনয যাষ্ট্রংখ ওবয়ওণট ণফশ্ব বিরন (

world

conference) অবয়াচন ওবযবঙ ,মথা- (১) ভওাবনববকন, ভডনভাওগ ২৪-৩০ চুরাআ ১৯৮০
(যাষ্ট্রংখ নাযী দও - ১৯৭৬-৮৫ এয ভধযফতগী ভবয় নু ণিত) (২) নাআবযাণফ , ভওণনয়াবত ১৫২৬ চুরাআ ১৯৮৫।
নাআবযাণফ বিরন এয ভুঔয ঈবদ্দয ণঙর চীফবনয ভস্ত ভেবে নাযীবদয চনয প্রওৃত াভয
প্রণতিা এফং নাযীয প্রণত ফ যওবভয দফলভযভূ রও অঘযবণয ণনযন।
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Monitoring Mechanism-ণরঙ্গ দফলভয প্রণতওাবযয চনয কৃীত ১৯৭১ াবরয
যাষ্ট্রংবখয অন্তচগাণতও ঘুণিয ন্তকগত ণফণবন্ন ধাযা গুবরা ফাস্তবফ রূ ভদয়ায চনয এওণট ওণভণট
কঠন ওযায ণনবদগ অবঙ ঘুণিয ১৭ নং ধাযায়। এআ ধাযা নু মায়ী ২৩ চন ণনযবে

ণফবলজ্ঞ

(ণধওাংআ তাবদয ভবধয বফন নাযী) ণনবয় এরূ ওণভণট কণঠত বফ। দয যাষ্ট্রগুবরা ণনণদগি
ভবয়য ভবধয CEDAW ওণভণটয প্রণতবফদন াঠাবফ। ধাযা ১৮ নু মায়ী ণফণবন্ন ভবয় দয
যাষ্ট্রগুবরা ভথবও ায়া প্রণতবফদন গুবরা ণফবফঘনা ওযা বরা ওণভণটয ভুঔয ঈবদ্দয। এআ
দ্ধণতণটবও াধাযণত চাতীয় প্রণতবফদন প্রস্তুণত প্রণারী ফা State Reporting Procedure ফবর
ণবণত ওযা য়। State reporting procedure দ্ধণত নু াবয ণরঙ্গ দফলভয দূ যীওযবণয
চনয অন্তচগাণতও অআবনয ণও ফা ওতটুওু াণরত র , ভ ণফলবয় দয যাষ্ট্র গুণরয ফিফয এআ
প্রণতবফদবনয ভাধযবভ CEDAW ওণভণট মগাবরাঘনা ওযবফ।
প্রাণঙ্গওবাবফ ঈবিঔয ভম নাযীয প্রণত ংখণটত ণংায ণফণবন্ন খটনায ণযবপ্রণেবত
CEDAW ওণভণট ১৯৯২ াবর ১৯ নং াধাযণ ু াণয ফা

General Recommendation

no.19 ভ ওবয। মণদ এআ ণফলয়ণট ণনণদগিবাবফ ণরঙ্গনফলভয প্রণতওায ঘুণিবত ণনবদগণত ণঙর না,
তা বি ওণভণটয ভবন বয়ণঙর ভম ণংা ভূ রও ফযফায নাযীবদয প্রণত দফলভযভূ রও অঘযণ
ভওআ প্রণতপণরত ওযবফ।
তএফ নাযীয ণধওায যোবথগ ,ভণরাবদয ণফরুবদ্ধ ওর প্রওায দফলভয ণনফাযবণয চনয
ঘুণিণট অচ ফবঘবয় ফযাও  অআনকত বাবফ ফাধযতাভূ রও এওণট দণরর। এওণদবও এওণট
যাচননণতও  চনচীফবন নাযী ফবকগয প্রণত দফলবভযয ফান খটায়। নযণদবও ণো, ওভগংস্থান,
স্বাস্থয এফং থগননণতও ভাচ চীফবন , নাযী  ুরুবলয ভতা ু ণনণিত ওবয। ফগ প্রওায ণরঙ্গ
দফলভয ণফরুপ্ত ওযায ঈবদ্দবয যণঘত ঘুণি ‗নাযীয অন্তচগাণতও Bill of Rights" ণাবফ প্রঘণরত।
ণনেণরণঔত ভেএ গুণরবত ণরঙ্গ দফলভয রঙ্ঘন রেয ওযা মায় ণরঙ্গ দফলভয ওবয়ও ণট ওাযণ ওবয়ও
ফঙয ধবয ণফশ্ব ণরঙ্গ ভতা চগবনয অবযা ওাঙাওাণঙ ভৌঁবঙবঙ। যাচনীণতবত

নাযীয অয

বাবরা প্রণতণনণধত্ব যবয়বঙ অয থগননণতও ু বমাক যবয়বঙ। তবফ World Economic forum
এয নু ভান তয ণরঙ্গ ভতা ফাস্তফ ণযনত য়ায

অবক এণট অয এওণট তােী ভনবফ ।
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ণরঙ্গ কূ ণরয ভবধয ফযফধান ণট ণও ঘাণরত ওবয? এঔাবন ণরঙ্গ দফলবভযয ওাযণ গুবরা বরাঃ- প্রথভ,
ণফশ্ব চুবড ণোয় ভ ঈরণব্ধ এঔবনা ুরুলবদয তুরনায় ভণরাবদয ণোয় ওভ ঈরণব্ধ
যবয়বঙ। ১৫-২৪ ফঙবযয ভবধয ৪ মু ফণত প্রাথণভও ণফদযারয় ভল ওযবফ না। এআ ভকািীণট
৫৮%ভরাওবও এআ প্রাথণভও ণোণট ম্পন্ন ওবযনা। ণফবশ্বয ণনযেয ওবরয ভবধয নাযী। ভভবয়যা
মঔন ভঙবরবদয ভবতা এণও স্তয এ ণণেত না য় , তঔন এণট তাবদয বণফলযবতয এফং তাযা ভম
ধযবনয ু বমাক াবফ তায ঈয এণটয ণফার প্রবাফ বড।

ণদ্বতীয়, ওভগংস্থাবনয াভযতায

বাফ ণফবশ্বয ওয়ণট ভদবয ভণরাবদয ভও ুরুবলয ভবতা এণও

অআণন ওাবচয ণধওায ভদয়।

ভফণযবাক থগনীণত নাযীবও ুরুবলয ণধওায ভদয় ভাএ ঘায চন। ধযায়গুণর ভদঔায় ভম
ওভগংস্থান মণদ অবযা ভফণ ভঔরায ভাবঠ ণযণত য় তবফ

ণরঙ্গ দফলভয ছুাঁণওয ভবধয থাওা

নযানয ভেবএ এণটয আণতফাঘও প্রবাফ যবয়বঙ । তৃতীয়, ঘাওণযয ৃথওীওযণ ওভগংস্থাবনয ভবধয
ণরঙ্গ দফলবভযয নযতভ ওাযণ বরা ঘাওণযয ণফবাচন

। ভফণযবাক ভাবচ এওণট ন্তণনগণত

ণফশ্বা যবয়বঙ ভম ণনণদগি ণওঙু ওাচ ণযঘারনায চনয ুরুলযা অবযা বাবরাবাবফ ণিত।
ভফণযবাক ভয় এআ ঘাওণয গুণর বফগাত্তভ থগ প্রদান ওবয। এআ দফলবভযয পরস্বরূ ভণরাবদয
অয় ওভ য়। নফতণনও শ্রবভয চনয ভণরাযা প্রাথণভও দায় ফদ্ধতা িণ ওবযন তাআ তাযা
ভফতবনয ওভগী ণাবফ ং ভনয়ায বয তাবদয ণতণযি ওাচ যবয়বঙ মা ওঔবনা অণথগওবাবফ
স্বীওৃণত ায় না। ঘতুথগ, অআবন ু যোয বাফ ণফশ্বফযাংবওয কবফলণা নু াবয এও ণভণরয়বনয
ভফণ ভণরায ভমৌন ণংতা থগননণতও ফা খবযায়া থগননণতও ণংতায ণফরুবদ্ধ অআনকত
ু যো ভনআ। ঈবয়আ নাযীবদয াপরযরাব এফং স্বাধীনতায় ভফাঁবঘ থাওায় েভতায় ঈবিঔবমাকয
প্রবাফ ভপবর। বনও ভদব ওভগ ভেবে , স্কুবর এফং চনাধাযবণয দ্বাযা য়যাণনয ণফরুবদ্ধ অআণন
ু যোয বাফ যবয়বঙ।
---xxxx----
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ংঔযারখু ম্প্রদাবয়য ভযা  ভানফাণধওায
যাণওফা ঔাতুন ভতৌণপা ঔাতুন,
ভণভস্টায-৬, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
"ংঔযারখু" েণট বাযতীয় ংণফধাবনয ভওাথা ংজ্ঞাণয়ত ওযা য়ণন। তবফ ংণফধাবনয ধাযা
৩০(১) নু াবয "ংঔযারখু" ণববফ ভআ ভকািীবও কণয ওযা মায় মাাঁবদয ধভগীয় ফা বালাকত
দফণঘেয অবঙ। ভম ভকািী ভওাবনা যাবচযয চনংঔযায ৫০ তাংবয ওভ ণফদযভান

, এরূ ফযণি

ফৃ িবও "ংঔযারখু" ফবর ণঘণিত ওযা বয়বঙ।
অন্তচগাণতও ভেবে "ংঔযারখু" ফরবত ওী ভফাছায় ভণদবও অবরাওাত ওযা মাও,
ংঔযারখুবদয ণধওায ণফলয়ও চাণতংবখয নবদ ফরা বয়বঙ---"চাতীয়, ধভগীয় এফং চাতীয় ংঔযারখু"।
আঈবযাীয় ণযলদ ১৯৯৩ নু াবয"ংঔযারখু" বচ্ছ----যাবষ্ট্রয এওণট চনবকািী মাাঁযা;
১) যাবষ্ট্রয নাকণযও এফং যাণষ্ট্রয় ীভানায় ফফা ওবয।
২) যাবষ্ট্রয বঙ্গ দৃ ত ফেবন অফদ্ধ।
৩) ু ণনণদগিবাবফ চাণতকত দফণিয, ংস্কৃণত, ধভগ ফা বালাকত দফণিয ণফদযভান;
৪) মগাপ্ত ণটণনণধত্মাণর ; মণদ ংঔযায় যাবষ্ট্রয ভভাট চনংঔযায থফা যাবষ্ট্রয ভওান িবর
চনংঔযায তুরনায় ওভ।
দফণিয
ংঔযারখু ভকািী গুবরায স্বীওৃণত ণদবত ণনণদগি দফণিয গুণর ঙ্গায়ত ওযা ফা প্রণতিা ওযা ভাবচ
প্রণতণনণধত্বওাণয দফণঘবেয ওাযবণ চণটর বয় মায়।
১) স্বাতন্ত্রযূ ঘও দফণিয---
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এআ দফণিয গুবরায ভবধয ত্ববওয যগ ফা ংস্কৃণত এফং বালায ণদওগুণর প্রবাফারী ভকািীয ভঘবয়
অরাদা।
২) ফাস্তুঘুযত-----াধাযণত, মাযা ংঔযারখু ভকািী দতযী ওবযন তাযা াধাযণত এভন ভরাও মাযা তাবদয অণদ
ির ভথবও ফাস্তুঘুযত ন।
৩) েণতিস্ততা --ংঔযারখুযা এভন এওণট দর মা দুফগর ণাবফ ণফবফণঘত য়। ওাযণ এণট েভতাীন ংঔযাকণযবিয
দ্বাযা অণধতয ণফস্তায ওযবত াবয।
"বালাকত ংঔযারখু " এভন এওণট ভকািী মা ভাতৃবালাবও ফচায় যাবঔ। ণযণস্থণতয দ্বাযা ফাধয
য়া বি তাবদয ণনচস্ব বালা ফযতীত নয বালা ণনবয় প্রবাফারী চনবকািীয ং দতণয
ওবয।
বাযতীয় ংণফধাবন ওর বালাবালীবদয এভনণও ণরণ ীন বালাবালীবদয ংণফধাবনয ধাযা
৩০(১) ন্তবুগি ওবয 'বালাকত ংঔযারখু ' য ণযঘয় প্রদান ওযা বয়বঙ ওাযণ বাযতীয়
ংণফধাবনয ভভৌণরও ঈবদ্দয র নাকণযওবদয েভতায ণধওায ফচায় যাঔা।
বাযতফবলগ, ংঔযারখুবদয ণধওায ংযেবণয ঈবদযাক এ ভম বফগাচ্চ অআন প্রণয়ন ওযা বয়বঙ
তা র ,"চাতীয় ংঔযারখু ংক্রান্ত ণনবয়াক অআন

, ১৯৯২" এআ অআবন ফরা বয়বঙ ভম

,"

ংঔযারখু" ফরবত ভআ ওর ভকািীবও ভফাছাবনা য় মাযা ভওন্দ্রীয় যওায দ্বাযা ণঘণিত। এআ
অআবন নু মায়ী এওণট চাতীয় অবয়াক কবড বঠ মা ংঔযারখুবদয ণধওায যোবথগ ণফণবন্ন
ওামগাফরী  তায ফাস্তফায়ন ওযবত ণফবল বূ ণভওা ারন ওবয।
ওামগাফরী গুণর র-ংণফধান এফং নযানয অআন এ ভম ওর ণধওায ংঔযারখুবদয প্রদান ওযা
বয়বঙ ভগুবরা ণঠওবাবফ ারন ওযা বচ্ছ ণওনা তা ভূ রযায়ন ওযা।

ভম ভেবে ংঔযারখুবদয

ণধওায রণঙ্ঘত বচ্ছ ভফ ণফলবয় নু োন ওযা এফং প্রবয়াচনীয় ণফণধ ফবর ভদয়া মাবত এআ
ণধওাযগুবরা বণফলযবত ঔফগ না য়।
বাযতীয় ংণফধাবন অবরাওাত ওবয ভদঔা মাও "ংঔযারখু" ম্প্রদাবয়য ণধওায গুণর
"ধাযা ২৯: ংঔযারখু ফবকগয ণধওায ংযেণ ওযা।

Page 76 of 86

ধাযা ২৯(১): বাযতফবলগয ণনফাী নাকযীবওয এভন ভওাবনা নু বাক মায ণনচস্ব ভওাবনা বালা ,ণরণ
থফা ংস্কৃণত অবঙ; তায ভআ বালা, ণরণ থফা ংস্কৃণত ফচায় যাঔায ণধওায থাওবফ।
ধাযা ২৯(২): এভন ভওাবনা ণো প্রণতিান ভমণট যাবষ্ট্রয ভাধযবভ ভাণলত য় ফা যাষ্ট্রীয় নীণত এয
দ্বাযা াাময প্রাপ্ত য় , ভঔাবন প্রবফ ায়ায ভেবে ভওাবনা নাকণযওবও ভওফর তায ধভগ
ভূ রযবফাধ চাণত ফা বালায ণবণত্তবত ফণিত ওযা মাবফ না।"
ধাযা ৩০: ণো ংস্থা প্রণতিা  ণযঘারনায ভেবে ংঔযারখু ফবকগয ণধওায।
ধাযা ৩০(১): ধভগ ফা বালাণবণত্তও ভস্ত ংঔযারখু ফবকগয ণনচ ণবরুণঘ নু াবয ণো প্রণতিান
প্রণতিা  তায ণযঘারনা ওযায ণধওায থাওবফ।
ধাযা ৩০(২): ণো প্রণতিান গুণরবও াাময ণফতযণ ওযায ভয় , যওায ভওাবনা এওণট ণো
প্রণতিাবনয ণফরুবদ্ধ ধভগ ণওংফা বালাণবণত্তও ভওাবনা ওাযবণ দফলভয ওযবফ না।
এফায ধাযাগুবরা ণফস্তাণযতবাবফ ফযাঔযা ওযা বচ্ছ---২৯(১) ধাযা নু মায়ী ংঔযারখু ম্প্রদায়বও তাবদয ণনচস্ব বালা, ণরণ, ংস্কৃণত ম্পূ ণগরূব ণফওা
খটাবনায ণধওায প্রদান ওযা বয়বঙ।
২৯(২) ধাযা নু মায়ী ণফদযারবয়য ঠন াঠন শুধুভাে ংঔযাকণযি ম্প্রদাবয়য ঙােঙােীবদয ভবধয
ীভাফদ্ধ থাওবত াবযনা , তাআ ংঔযারখু ম্প্রদাবয়য ফযণিবদয ণোরাববয ণধওায ংযেণ
ওযা বয়বঙ ওাযণ ভওাবনা ফযণিয ণো প্রদাবন ভওান যওভ দফলভয ওযা অআনত যাধ ফবর
ণযকণণত য়।
৩০ ধাযা নু মায়ী ওর ংঔযারখু ফযণিয ওবরয ভান ণধওায যবয়বঙ ণো প্রণতিান প্রণতিা
 ণযঘারনা ওযায।ণফবল ওবয ধভগকত  বালাকত ংঔযারখু ফবকগয ণো প্রণতিান কবড ভতারা
এফং তা ণযঘারনা ওযায ণধওায ংণফধাবন প্রদ।
ফববল ফরা মায় , ংঔযারখু ম্প্রদাবয়য ণনচস্ব বালা , ণরণ, ংস্কৃণত যোয ণধওায ' ভভৌণরও
ণধওায' রূব বাযতীয় ংণফধাবনয তৃতীয় ং এ ন্তবুগি ওযা বয়বঙ। "ংঔযারখু" েণটয
াংণফধাণনও ঙ্গা না থাওবর ধাযা ২৯ এফং ৩০ এয ভাধযবভ ংঔযারখুবদয বালা , ণরণ, ংস্কৃণত
ংযেবণয দ্বাযা তাবদয মবথি ভমগাদা ভদয়া বয়বঙ।
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ণশু ু যো এফং ভানফাণধওায
াযণভন নাচ, নাচনীন ু রতানা, াফানা ঔাতুন, াণনা াযবীন  াণফনা ঔাতুন,
ভণভস্টায - ৬, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ

অন্তচগাণতও স্তবয ণশুবদয ভানফাণধওায ম্পণওগত অআন যাষ্ট্র

াবভযয ওতৃগবত্ব ঈত্থাণত

য় ণফং তােীয ভলবাবক। যাষ্ট্র াবভযয াধাযণ বায় প্রস্তাফনা ংঔযা ৪৪/১২৫ এয ভাধযবভ
"ওনববনন ন দা যাআট প দযা ঘাআর্ল্

" ফা ণশু ণধওায ম্পণওগত অন্তচগাণতও ঘুণি

ঈত্থাণত য় দদ। কৃীত য়ায এও
ফঙয ভবয়য ভবধযআ এআ ঘুণিণট
ফরবত বয় মায় ১৯৯০ এয ২
ভবেম্বয াবর ণফবশ্বয ভভাট
চনংঔযায প্রায় এও-তৃতীয়াং বরা
ণশু মাবদয ফয় 18 ফঙবযয ওভ।
বনও ভদবআ ণশু  তরুণ
তরুণীবদয ংঔযা ভ ভদবয ভভাট
চনংঔযায বধগও। ফতগভাবন এও ফৃ ৎ ংঔযও যাষ্ট্র ফা ফরা ভমবত াবয ণফবশ্বয প্রায় ভয় যাবষ্ট্রআ
(১৯৩) ণট ঈবযাি ঘুণিবত

িণত চাণনবয়বঙ। ঈবিঔবমাকযবাবফ ভাণওগন মু িযাষ্ট্র , ভকাাঁাআকাাঁ

দণেণ ু দান ঘুণিবে নু বভাদন চানায়ণন। ণশুবদয ণধওায ম্পণওগত অন্তচগাণতও ঘুণি প্রথভ
ধাযাণটবও ণশু ফা "ঘাআর্ল্" ওথাণটয ঈবিঔ ভদয়া বয়বঙ। ধাযা নু মায়ী ণশু থাওা মাবদয ফয়
18 ফঙবযয ওভ এবেবে প্রাণঙ্গওবাবফ এওণট ণফলয় ণফবলবাবফ ঈবিঔয ভম ণশু ণধওায
ম্পণওগত (১৯৮৯) াবরয অন্তচগাণতও ণট ঘুণিণটবত ণশু ম্পণওগত ণফণবন্ন ভশ্রণণ মথা (ভণয)
ণণবর যাচননণতও (ণরণটওার) ণধওাবযয ওথা ভম যওভ ফরা অবঙ , ণওবাবফ ভস্ত থগননণতও
(আবওানণভও) াভাণচও (ভাণয়ার)  াংস্কৃণতও (ওারঘাযার) ণধওাবযয ওথা  ভানবাবফ
ভখালণা বয়বঙ। ণশু ণধওায ম্পণওগত অন্তচগাণতও ঘুণি ধাযায় ফরা বয়বঙ ংিণওাযী
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যাষ্ট্রগুণর ভত এঔন ভস্ত ঈমু ি ফযফস্থা ণনবত ফাধয মাবত ঘুণিবত ঈবিঔ ণফণবন্ন ণধওায গুণর ভও
ফাস্তফ রূ প্রদান ওযা মায় এফং ভটা ওযবত ণশুয স্বাথগআ ভমন ফগাবি ণফবফণঘত য়
ভানফাণধওাবযয অন্তচগাণতও স্বীওৃণত রাব ওযা য় না ভানফ ণধওাবযয আণতাব এও
ণফবল ভাআরপরও এফং ভণট ভমন ভূ রনীণত বত াবয ফা বয় বঠ।
ণশুবদয ভানফাণধওায:-ণশুবদয ভানফ ণধওায ওায ভঘবয় ওভ নয় ফাংরাবদ ণযংঔযান ফুযবযা আঈণনববপয ভমৌথ
ঈবদযাবক ণযঘাণরত ভাণল্টর ক্লাস্টায আণন্ডবওটয াববগ ২০১৯ ' নু মায়ী ১ ভথবও ১৪ ফঙয ফয়ী
৮৯ তাং ণশু যফতগী এও ভাবয ভবধয াযীণযও াণস্ত ণফদয বয়বঙ। চণযব অয ভদঔা
মায়, ৩৫ তাং ণববাফও ভবন ওবযন ণশুবদয াণস্তয প্রবয়াচন অবঙ। ণো প্রণতিাবন াণস্তয
ণনণলদ্ধ ওযবত ২০১১ াবর এওণট প্রজ্ঞান চাণয ওবয ণেওবদয দ্বাযা ভাযধয  ভাবনয
ণওায বচ্ছ ণনঃবিব ীলগ ভানফাণধওায বয়াফ রংখন। ২০১৩ াবর 'ভলাফার আণনণবয়ণটব টু
এন্ড র ওযযার াণনবভন্ট প ণঘবেন ' থগাৎ 150 ণটয ভফণ কবফলণায পরাপর ণফবিলণ
ওবয াযীণযও াণস্ত েণতওয ণদওগুবরা তুবর ধবয। ণশুয ভানণও  াযীণযও স্বাস্থয  ণো
াভিী ণফওাবয য ভনণতফাঘও প্রবাফ ভপবর। ভওান মগন্ত াতণট ভদ ৬০ণট ণশুয াযীণযও
ণনমগাতন ংস্থা ণনণলদ্ধ ওবযবঙ। কবফলণায় ভদঔা মায়, াযীণযও াণস্ত ুবযাুণয ণনণলদ্ধ ওযা বর এ
ণফলবয় াভাণচও দৃ ণিবণঙ্গয ণযফতগন খবট এফং ভবয়য বঙ্গ বঙ্গ এয ফযাওতা ওভবত থাবও।
ভওান ১৯৭৯ াবর ণফবশ্বয প্রথভ ভদ ণববফ ণশুবদয ফ ধযবনয াণস্ত ণনণলদ্ধ ওবয ু আবডন।
১৯৭০ এয দবও ভদণটয প্রায় বধগও ণশু ণনয়ণভত ভাযধবযয ণওায বতা মা ণওনা ন
১৯৮০ এয দবও এও-তৃতীয়াং এফং ২০০০ াবরয য ভাে ওবয়ও তাংব ভনবভ এববঙ।
ঈন্নয়ন রেযভাো ১৬.২ নম্বয রবেয ফরা বয়বঙ , ২০৩০ াবরয ভবধয ফ ধযবনয ণশু ণনমগাতন
ফে ওযবত বফ ওাযণ ণশু ভানফাণধওায ওায  ভঘবয় ওভ নয়।
ণশুবদয ভানফাণধওায রংখন:-(১) চ্ছরতায ওাযবণ বনও ণশু ণো ভথবও ফণিত।
(২) বনও ণশু ভেত-ঔাভায, আবটয বাটা, চণভ চভায, ওাচ ওবয।
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(৩) ণফনা ওাযবণ ণনমগাতন। (যািবর ভদঔা মায় ভঙাট ভঙাট ফাচ্চাবদয ভদাওাবন ফা ফাণডবত ওাচ
ওবয শুধুভাে দুবফরা ঔাফায ায়ায চনয)
(৪) বনও ণশু কৃীন। (ফাযফাণযও াভথগয না থাওায ওাযবণ। ণশুণট ণনবচয ণধওায ভথবও
ফণিত)
(৫) ণফবদব াঘায।
ণশু ু যো ভেবে বাযত যওাবযয দবে :--বাযতীয় ংণফধাবন ণশুবদয চনয ণওঙু ণধওায ওবয়ওণট ণনণদগি ধাযায় নণথফদ্ধ অবঙ ভমভন;
১: াবভযয ণধওায (14 নং ধাযা)
২: দফলভযীনতায ণধওায (15 নং ধাযা)
৩: নাযী এফং ণশুবদয চনয ণওঙু ণফবল ু বমাক-ু ণফধা দতণয ওযা (15 (3)নং ধাযা)
৪: চীফন এফং ফযণি-স্বাধীনতায ণধওায (21 নং ধাযা)
ণশু ু যো ণনণিত ওযায ণনণদগি অআন :--ণনম্নণরণঔত অআন গুণর ণশু ু যো াবথ ম্পণওগত অবঙ ভমভন;
১: ফারযণফফা ণনফাযণ অআন (২০০৬)
২: ণশু শ্রণভও অআন, (১৯৮৬)
৩: ণওবায নযায় ণফঘায অআন (২০০০)এফং অআণন ংবাধন,(২০০৬)
৪: ণশুবদয ণফনাভূ বরয  ফাধযতাভূ রও ণোয ণধওায অআন (২০০৯)
৫: ভমৌন ণনি ভথবও ণশুবদয ু যো অআন । (২০১২)
ফতগভাবন ণশু ু যোয চনয প্রওে ঘারু অবঙ :--ণিভফবঙ্গয ণশু ু যো ণশু ু যো ম্পণওগত প্রওে গুণর ঘারু অবঙ ভগুণর র;
১: ণওবায নযায় ণফঘায ণফলয়ও এওণট ওভগূণঘ।
২: থণশুবদয চনয এওণট ু ংত ওভগূণঘ।
৩: ণশু কৃ ওভগ ণযওেনা  দত্তও িণ ংক্রান্ত ওভগূণঘ।
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৪: নযায় , ফবণরত, দুবমগাক ওফণরত , ফিনায ণওায , ভানণও বাযাভযীন ণশুবদয চনয
অফা।
৫: অআবনয চনয ংখাবত ণরপ্ত ণশুবদয চনয অফা।
৬: নযায় ণফঘায প্রদাবন ণফণধফদ্ধ ংস্থা।
৭: নাথ  দুঃঔ ণশুবদয চনয অফা।
এঙাডা অয  নযানয ণশু ু যো ম্পণওগত প্রওে গুণর ঘারু অবঙ;
১: ভমৌনওভগীবদয ন্তানবদয ণো ু যো প্রদান ওভগূঘী।
২: চাতীয় ণশু শ্রণভও ণফদযারয়।
৩: ভানু ল াঘায ভযাধ এয চনয এফং াঘাবযয ণওায ণশুবদয ুনফগাবনয চনয ঈজ্জ্বরা প্রওে।
ঈংায :---ঈবযাি ফগবেবে ণশুবদয ংিবণ ণশু ু যো  ভানফাণধওাবযয প্রঙ্গ ণধওায
থাওবফ এঙাডা ণশুয ণধওায ম্পণওগত অন্তচগাণতও ঘুণিয ণশুবদয ণফণবন্ন যওবভয নাঘায
 ণফদ ভথবও ু যণেত ওযায দায় ফদ্ধতা দয যাষ্ট্র গুণরয ঈয নযস্ত ওবয। এবেবে ফরা
চরুযী ভম প্রণতণট দয যাবষ্ট্রয দাণয়ত্ব বরা ণশু ণশুয চনয াণযফাণযও ু যো  তায ভফবড
ঠায াণন্তূ ণগ  স্বাস্থয ণযভণ্ডর কবড ভতারা। াভাণচও নাঘায  তযাঘায , খবয  ফাআবয
ণংা প্রফণতা দুফগযফায , ভালণভূ রও অঘযণ আতযাণদ ভথবও ণশুবও ু যণেত যাঔায ভেবে ফরা
ভমবত াবয অন্তচগাণতও স্তবয ণশুবদয ণধওায "3p's" ণদবয় ণনধগাণযত ওযা ম্ভফ ভানফাণধওায
ঘুণিবত ঈবিণঔত ভস্ত ণধওাযী ণশুবদয ভেবে প্রবমাচয তবফ ভওাথা ভওাথা ণশু
ভানফাণধওায রঙ্ঘন বয়বঙ। তবফ ফতগভাবন বাযত যওাবযয দবে এয পবর ণশু
ভানফাণধওায ফতগভাবন বনওটাআ ু যণেত বয়বঙ। তবফ ণশু ংযেবণয ভেবে ভানফ ণধওায
তযন্ত গুরুত্বূ ণগ  তাৎমগঔণন্ডত।
ণযববল ফরা মায় , ভানফ ণধওায ংক্রান্ত ণফশ্ব ভখালণা ৃণথফীয ওর ভানু বলয ভন
এওণট দথগও অায িায ওবযবঙ। মায পরাপরস্বরূ ভানু ল ণনবচয ণধওায ম্পবওগ বঘতন
বয়বঙ। অফায ভাবচয প্রণতবায ওতগফয

ম্পবওগ  তাবও চাক ওযায থ ফযাঔযা ওযা

যবয়বঙ ভানফাণধওায ংক্রান্ত ণফশ্ব ভখালণা াবে।

Page 81 of 86

Poster Drawing: Naznin Sultana, 6th SEM, Hons, Department of Political Science

Page 82 of 86

ঈদ্বাস্তু ভযা  ভানফাণধওায
ঙ্কয কাবয়ন , অণফদ ভাবন ভণিও  ণভয় প্রাভাণনও
ভণভস্টায - ৬, যাষ্ট্রণফজ্ঞান ণফবাক, ভবতরা ওবরচ
1951 াবর যাষ্ট্রবঙ্ঘয াধাযণ বায ওরুন ফস্থা ণনযবনয ঈবদ্দবয প্রথবভ এওণট

অন্তচগাণতও ঘুণি স্বােণযত ওযা য় । ঈদ্বাস্তু ংক্রান্ত ঘুণিয ( UN Convention Relating to
the status of Refugees) প্রথভ ধাযণাণট ( Article 1) ঈদ্বাস্তু ফা ণযণপঈণচ েণটয থগ
ফযাঔযা ওবয এআ ধাযা নু মায়ী: এওচন ঈদ্বাস্তু বরন ভআ
ফযণি ণমণন তায ণনবচয যাষ্ট্র ণযতযাক ওবযবঙন ভওান বীত
ংক্রান্ত ওাযবণ মথা চাণত ধভগ ভওান বীত ংক্রান্ত ওাযবণ
মথা চাণত ধভগ ভওান ণনণদগি াভাণচও ভকািীয দয থফা
যাচননণতও ভতাদবগয ওাযবণ এরূ ফযণি ণনচ যাবষ্ট্রয
ফাআবয ফস্থান ওবযন এফং বীত ংক্রান্ত ওাযনণট ফতগভাবন
ণফদযভান থাওবত ভ ণনচ যাবষ্ট্রয ু যো বত েভ ফা
ণনচ্ছুও।
ু তযাং ঈদ্বাস্তু ফযণি ভও ণঘণিত ওযায চনয অন্তচগাণতও ভবর ফগপ্রথভ প্রবঘিা ওযা য়

1951

াবর ঈদ্বাস্তু ংক্রান্ত আঈনাআবটড ভনন ঘুণিয ভাধযবভ ঈদ্বাস্তু ওাবও ফবর এফং  তাযা ণও
প্রওৃণতয অআণন ু যো তথা নযানয প্রায ু বমাক-ু ণফধা আতযাণদ রাব ওযবত াবযন এ ণফলবয়
1951 াবরয ঘুণিবত ফরা বয়বঙ ভমফ যাষ্ট্র ঈবযাি ঘুণি িণ ওবযবঙন , তাবদয ভবৌকণরও
ীভানায ভবধয ওর ঈদ্বাস্তু ভানু বলয াবথ ভমগাদাূ ণগ অঘযণ ওযবত বফ।
ঈদ্বাস্তু ম্ববে ঈচ্চ ধযবেয দপ্তয:
ভচবনবায় ফণস্থত ঈদ্বাস্তু ম্ববে ঈচ্চ ধযবেয ওামগারয় ফতগভাবন ণফবশ্বয ফগফৃৎ ভানফ
াামযওাযী ংস্থা এফং াাঁঘ াচাবযয ভফণ ভানু ল এআ ংস্থায বঙ্গ মু ি ওভগযত , তাবদয ভবধয
ভফণযবাক ফযণি ( Field Worker) ণববফ ঈদ্বাস্তু ণণফয গুণরবত মু ি। এআ ংস্থাণট

120 ণটয
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ভফণ যাষ্ট্র ওবভগ ণনবয়াণচত এফং প্রণত ভুূবতগ ফহু ঈদ্বাস্তু  স্থানঘুযত ফযণিবদয াাময  ু যো
প্রদান ওবয ঘবরবঙ।
ঈদ্বাস্তু ংক্রান্ত ঈচ্চ ধযবেয ণফণবন্ন ওামগ ম্পাদন ওবয ঘবরবঙ  ণফণবন্ন ধযবনয াাময
প্রদান এয াবথ মু ি মথা - ঈদ্বাস্তু ণধওায , ফফাবয স্থান এফং ঔাদয প্রদান , ণঘণওৎা ফযফস্থা,
ঘাওুযীয ু বমাক প্রদান, ণোকত াাময প্রদান, অআণন াাময প্রদান, ভাচ চীফবন এওতাফদ্ধতা
1951 াবর যাষ্ট্রবঙ্ঘয াধাযণ বায দ্বাযা ঈদ্বাস্তু ংক্রান্ত ঈচ্চ ধযবেয ওামগারয়
স্থাণত য়। ওামগারয়ণট স্থাবনয ঈবদ্দয ণঙর ণদ্বতীয় ণফশ্বমু বদ্ধয য প্রায়

1.5 রাঔ আঈবযাীয়

ঈদ্বাস্তু ু যো প্রদান। ঈবযাি ওামগারয়ণট তায ূ ঘনারবয়য াধাযণ বায এওণট ঙ্গ রূব ওাচ
ওযবত ঘায় এফং ওর প্রওায ওাবমগয প্রণতবফদন াধাযণ বায ওাবঙ ভ ওযা । ধীবয ধীবয

এআ দপ্তয এওণট স্বাধীন দপ্তবয ণযণত য় । ফতগভাবন এআ ংস্থায ওর প্রওায ওামগওরাবয
ঈয নচয যাঔায চনয

57 ণট দয যাষ্ট্র ণনবয় কণঠত এওণট ওামগওযী ওণভণট (

Exclutive

Committee) যবয়বঙ মা ংস্থাণটয ওামগক্রভ ু িুবাবফ ণযঘারনা ওযবত াাময ওবয।
ঈদ্বাস্তু এফং ভানফাণধওাবযয ংজ্ঞা নু াবয ভওান ফযণি ভও ঈদ্বাস্তু অঔযা তঔনআ ভদয়া মাবফ
মঔন ভআ ফযণি তায যাষ্ট্র ণযতযাক ওবযবঙ ণনম্নণরণঔত াাঁঘণট গুরুত্বূ ণগ ওাযবণ-(১) ভওান বীণত ংক্রান্ত ওাযবণ ভমঔাবন ফযণিয চীণফত থাওায ণধওায তথা স্বাধীনতায ণধওায
ঔফগ বয়বঙ ফা অঙ্কা যবয়বঙ।
(২) ণফণবন্ন ওাযবণ মথা চাণত ধভগ চাণতত্ব ভওান ণনণদগি াভাণচও ভকািীয দয থফা
যাচননণতও ভতাদবগয পরস্বরূ,
(৩) মঔন এআ বীণত ণনচ যাবষ্ট্রয ণফরুবদ্ধ,
(৪) ণনচ যাবষ্ট্রয প্রতযাফতগন ণনণদগি,
(৫) ফতগভানওাবর এপ্রওায ু যণেত ফায বীণত ণফদযভান।
১৯৫১ াবরয ঘুণি নু াবয ণওঙু ণওঙু ফযণি ণনচ ভদবয ফাআবয ফস্থান ওবয থাওবর
ঈদ্বাস্তু ণযণধয ফাআবয -মু দ্ধওারীন ণযণস্থণতবত

, প্রাওৃণতও দুবমগাক ণফমগয় ওাবর , থগননণতও

ওাযবণ।
ঈদ্বাস্তু ফযণিবদয বঙ্গ বযন্তযীণ স্থানঘুযত ফযণিবদয তুরনা ওযা মায়। বযন্তযীণ স্থানঘুযত
ফরবত ভআ ওর ফযণি ভও ভফাছায় মাবদয এওচন ঈদ্বাস্তু ফযণিয ফগপ্রওায দফণিয ফতগভান
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থাওা বি এওণট প্রাথণভও াথগওয যবয়বঙ। তাযা তাবদয যাষ্ট্র ণযতযাক ওযবত াবযন ণন।
ঈদাযণস্বরূ ফরা মায় বাযতফবলগয ওাশ্মীণয ণণ্ডবতযা বরন বযন্তযীণ স্থানঘুযত ফযণি।
ণফকত তােীয ণযংঔযান রেয ওযবর ভদঔা মাবফ ভম ভফণযবাক ঈদ্বাস্তু ফযণিযা ভম
ওর যাষ্ট্র ভথবও রায়ন ওযবত ফাধয বয়বঙন ভম ওর যাষ্ট্র ভানফাণধওায রণঙ্ঘত য়ায খটনা
ণফদযভান:

অপকাণনস্তান,

আযাও

ূ ফগওারীন, মু বকাস্লাণবয়া, ওবঙ্গা, রুয়ান্ডা,
ণবয়যা ণরন, এফং রাআবফণযয়া।
ণধওায:- ফাস্তফ েণট ফহু প্রওাবযয
বাফ এফং ণঘন্তা প্রওা ওবয ! ঈদ্বাস্তু
অঔযাণট শুনবর ভবন ফহু ণযণঘত ণওঙু
ঙণফ ভবব বঠ এওদর ণফণচ্ছন্ন ভানু ল
তাবদয মাফতীয় যঞ্জাভ ণনবয় প্রাবণ যোবথগ এও প্রান্ত ভথবও অবযও যাবষ্ট্রয ীভাবযঔা ণতক্রভ
ওবযবঙ ফহু ভণরা চর এফং ওাডগ ফবয় ণনবয় মাবচ্ছ , ভঙাট ণশুযা াভানয ঔাবদযয চনয বোয়
যবয়বঙ ফহু অখাত প্রাপ্ত ফযণি এফং দুঃবঔ ণফভম ভানু লচন মাযা ফগপ্রওায ভানফাণধওায ভথবও
ফণিত এফং ভানফাণধওায রঙ্ঘবনয প্রতযেদগী। ঈদাযণস্বরূ :-

১৯৪৭ াবর বাযত ফলগ

ণফবাচবনয ভয় ভম ভরন গুণর াণওস্তান ভথবও ঈদ্বাস্তুবদয ফন ওবয অন্ত

, ভআ দূ বগাকযচনও

ভানু লগুবরায ঙণফ অচ অভাবদয ভবন চীফ যবয়বঙ। প্রঙ্গত ঈবিঔয ভম , ঈদ্বাস্তু অঔযা ভফ
ফযণিবদয ভদয়া মায় না মাযা:-এও যাষ্ট্র ভথবও নয যাবষ্ট্রয প্রঘরন ওবযবঙ থগননণতও ওাযবণ

,

ভানফতায ণফরুবদ্ধ ভওান প্রওায যাধ াধন ওবযবঙ , ভম ওর ফযণি ভওান বাবফ াণন্ত বঙ্গ
ওবযবঙ এফং ভম ওর ফযণি ভওান প্রওায মু দ্ধ ংক্রান্ত যাধ (war crimes) াধন ওবযবঙ।
১৯৫১ াবরয ঈদ্বাস্তু ংক্রান্ত ঘুণি এফং ১৯৬৭ াবরয ঐণচ্ছও প্রবটাওর এয ভবধয াযা ণফবশ্বয
ওর ঈদ্বাস্তু ণফলবয় ণওঙু ভানফ ণধওায ভবাবকয ণধওায। রেণীয় ণফলয় বরা ভআ ফ যাষ্ট্র
১৯৫১ াবরয ঘুণি এফং ১৯৬৭ াবরয ঐণচ্ছও প্রবটাওর িণ ওবযণন ভআ ফ যাষ্ট্রীয় ঈদ্বাস্তুবদয
ভস্ত ণধওায ভভবন ঘরা য় তথা ভমগাদা  িান অবযা ওযা য়।
এওচন ঈদ্বাস্তুয বফগাণয এফং প্রাথণভও ভানফাণধওায র অশ্রয় িবণয ণধওায
(right asylum) ১৯৫১ 51 াবরয ভচবনবা ঘুণি নু াবয ঘুণি নু াবয ঈদ্বাস্তু ফযণি ণবন্ন
ধযবনয ু বমাক-ু ণফধা ভবাক ওবয থাবও মথা:-ণঘণওৎা ফযফস্থা , ণো ফযফস্থা, থগননণতও াাময।
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ফতগভাবন ঈদ্বাস্তু ংক্রান্ত ঈচ্চ ধযবেয

দপ্তয দ্বাযা ণফণবন্ন প্রওে িণ ওবযবঙ। মায ভাধযবভ

ফহু ঈদ্বাস্তু অশ্রয় ভবয়বঙ এফং থগননণতওবাবফ ঈন্নণত রাব ওবযবঙ। এআ ওামগক্রবভয ভাধযবভ
ঈদ্বাস্তুবদয ফগপ্রওায ভানফাণধওায যোয ঈবদ্দবয ফহু ওামগওরা ণযঘাণরত ওযা বয়বঙ মায ভূ র
ঈবদ্দয বরা ভআফ ঈদ্বাস্তুবদয স্বণনবগযীর ওবয ভতারা মাবত তাযা ফগপ্রওায ভানফাণধওায এফং

স্বাধীনতা ভমগাদা ম্পূ ণগ বাবফ ভবাক ওযবত াবয।
Refugee Camp
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