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স�াদকীয়:

�িতেবদন ��তসহ তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: সুজন-এর েক�ীয় সহেযাগী সম�য়কারী নািবলা খান এবং েমাঃ নূর আলম েশখ, সাধারণ স�াদক সুজন-েমাংলা উপেজলা কিমিট, বােগরহাট। 

আমরা অত্য� উে�েগর সােথ লক্ষ্য করিছ েয, সারােদেশ ধষৰ্ণসহ নারীিনযৰ্াতন-িশশুিনপীড়ন ভয়াবহ রূপ ধারণ কেরেছ। এসকল ঘটনার 
�িতবােদ আমরা একেযােগ সারােদেশ মানবব�ন কেরিছ। সুজন ই-সংবােদর এবােরর সংখ্যায় মূল �িতেবদন করা হেয়েছ এই মানব�েনর 
তথ্য িনেয়।

নারী িনযৰ্াতেনর �িতবােদ সারােদেশ সুজন-এর মানবব�ন 

�মবধৰ্মান নারী িনযৰ্াতেনর �িতবােদ ও েদাষীেদর িবচােরর দািবেত একেযােগ ঢাকাসহ 
েদেশর িবিভ� েজলা ও উপেজলায় গত ১০ অে�াবর ২০২০, সকাল ১১টা-দুপুর ১২টা পযৰ্�, 
মানবব�ন রচনা করা হেয়েছ। ঢাকার মানবব�নিট শাহবােগ, জাতীয় জাদুঘেরর সামেন 
আেয়াজন হয়। সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক, জাতীয় কন্যািশশু অ্যাডেভােকিস েফারাম, 
িবকিশত নারী েনটওয়াকৰ্, ইয়ুথ এি�ং হা�ার সারােদেশ েযৗথভােব এই মানবব�েনর আেয়াজন 
কের। সারােদেশর ৫০িট েজলা ও ৩২িট উপেজলায় এই মানবব�ন অনুি�ত হয়।

সুজন-এর েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার সরকােরর স�ালনায় ঢাকার শাহবােগ 
আেয়ািজত মানবব�েন ব�ব্য রােখন সংগঠনিটর স�াদক ডঃ বিদউল আলম মজুমদার, 
িবকিশত নারী েনটওয়াকৰ্ এর সভাপিত অ্যাডেভােকট রািশদা আ�ার েশলী, জাতীয় কন্যািশশু 
অ্যাডেভােকিস েফারাম এর স�াদক নািছমা আ�ার জিল, আপন ফাউে�শেনর �ধান িনবৰ্াহী 
জনাব আখতারু�ামান, বাংলােদশ েসাসাইিট ফর দ্যা েচ� এ� অ্যাডেভােকিস েন�াস 
(িব-�্যান) এর সাধারণ স�াদক সালমা মাহবুব, ইয়ুথ এি�ং হা�ার-এর �ধান সম�য়কারী 
শশা� বরণ রায়, সুজন-ঢাকা মহানগর কিমিটর সহ-সভাপিত ক্যােমিলয়া েচৗধুরী, সাধারণ 
স�াদক জুবাইরুল হক নািহদ, সহ-সাংগঠিনক স�াদক েমাঃ হািববুর রহমান, মহানগেরর 
অন্যতম েনতা িস এম শািকল েরহমান, েমাঃ রু�ম খান, ঢাকা েজলা কিমিটর অথৰ্ স�াদক 
েমাঃ মাহাবুল হক, িনউ মােকৰ্ট থানা কিমিটর স�াদক এন আই খান মামুন �মুখ। 

মানবব�ন েথেক দািব ও আ�ানগুেলা িছল: [] ধষৰ্ণসহ সকল ধরেনর নারী িনযৰ্াতন �িতেরােধ 
রা� কতৃৰ্ক যেথাপযু� ব্যব�া �হণ; [] �িতিট নারী িনযৰ্াতেনর যেথাপযু� তদ�পূবৰ্ক 
েদাষীেদর সেবৰ্া� শাি� িনি�ত করা; [] ধষৰ্কসহ নারী িনযৰ্াতনকারীেদর িবরুে� আইেনর 
যথাযথ �েয়াগ ও িবচার িনি�ত করা; [] সাংিবধািনক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী নারীসহ সকল 
নাগিরেকর িনরাপ�ার দািয়� রা� কতৃৰ্ক �হণ; [] ধষৰ্ক-িনপীড়ক-িনযৰ্াতনকারীেদর িবরুে� 
সামািজক �িতেরাধ গেড় েতালা; [] রাজৈনিতক দুবৃৰ্�ায়ন সমেবতভােব রুেখ দাড়ঁােনা;         
[] ক্ষমতার ��েয় ধষৰ্ণ ও নারী িনযৰ্াতেনর বে� ক্ষমতাসীনেদর উেদ্যাগ �হণ; [] ধষৰ্কেপাষা 
রাজনীিত অিবলে� ব� করা; [] রা�েক িবচারহীনতার সং�ৃিত েথেক েবিরেয় আসা;            
[] দুবৃৰ্�ািয়ত রাজনীিতর পিরবেতৰ্ জনকল্যাণমুখী-আদশৰ্িভি�ক রাজনীিত চালু করা;             
[] সংিবধােন উে�িখত নাগিরকেদর েমৗিলক অিধকার যথাযথ বা�বায়ন; [] �াথিমক �র 
েথেকই িশক্ষা পােঠা�েম মানবািধকার ও ৈনিতক িশক্ষােক অ�ভুৰ্� করা ইত্যািদ। 

মানবব�েন ব�ারা িবরাজমান পিরি�িতর ভয়াবহতা এবং েদেশর আইেনর শাসেনর অবনিতর  
তী� িন�া জানান। তারঁা তদ� সােপেক্ষ েদাষীেদর িচি�ত কের দৃ�া�মূলক শাি�র দািব 

জানান। পাশাপািশ ধষৰ্েণর িবরুে� সামািজক �িতেরাধ গেড় েতালার জন্য আ�ান জানান। 
আইন -শৃ�লা পিরি�িতর চরম িবপযৰ্য় ঘটায় এই ধষৰ্েকর েগা�ী ধরা পড়েলও আিথৰ্ক বা 
রাজৈনিতক ক্ষমতাবেল েবিরেয় এেস িভি�ম এর পিরবারেকই আবার িনযৰ্াতন করেছন- এই 
চলমান পিরি�িতর আমুল পিরবতৰ্ন দািব কের ব�ারা বেলন নারীর স�ান রক্ষায় কাউেকই 
ছাড় েদয়া হেব না। বতৰ্মােন ধষৰ্কেগা�ীর েদৗরা� েয ভয়ানক পিরি�িত সৃি� কেরেছ তা েযন 
একা�েরর পাকবািহনীর ববৰ্রতােক মেন কিরেয় েদয়।  একিট �াধীন েদেশ এই পিরি�িত 
িকছুেতই েমেন েনয়া যায়না।

ব�ারা পিরি�িতর এত অবনিতর জন্য িবচারহীনতার সং�ৃিতেকই দায়ী কেরন। তারঁা বেলন, 
এই সং�ৃিত েথেক আমােদর অবশ্যই আমােদর েবিরেয় আসেত হেব এবং ধষৰ্ণসহ 
নারীিনযৰ্াতন সং�া� মামলাগুেলার �চিলত আইনানুযায়ী �ত িন�ি� করেত হেব। �িতিট 
রাজৈনিতক দল, �শাসন ও আইনশৃ�লা রক্ষাকারী বািহনী ধষৰ্কেদর ব্যাপাের ‘িজেরা 
টলাের�’ �হণ করেত হেব। 

েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভা িনবৰ্াচেনর দািবেত ঢাকায় মানবব�ন

�ততম সমেয় েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভা িনবৰ্াচন অনু�ােনর দািবেত ঢাকায় মানবব�ন কেরেছ 
সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক এবং সবৰ্দলীয় স�ীিত উেদ্যাগ, েমাংলা। গত ৫ মাচৰ্ ২০২০, 
েসামবার, জাতীয় ে�স �ােবর সামেন, ঢাকায় এই মানবব�ন অনুি�ত হয়। 

সুজন-েমাংলা উপেজলা কিমিটর ভার�া� সভাপিত অধ্যাপক েশখ নজরুল ইসলােমর 
সভাপিতে� এবং সুজন-েমাংলা উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক, সবৰ্দলীয় স�ীিত 
উেদ্যােগর সম�য়কারী ও েমাংলা উপেজলা ভাইস েচয়ারম্যান েমাঃ নূর আলম েশেখর 
স�ালনায় অনুি�ত মানবব�নিটেত �ধান অিতিথ িহেসেব ব�ব্য রােখন সুজন-এর স�াদক 
ড. বিদউল আলম মজুমদার। মানবব�েন সংহিত �কাশ কের ব�ব্য রােখন িসিপিব’র 
স�াদক রুিহন েহােসন ি��; বাংলােদশ পিরেবশ আে�ালন বাপা’র সাধারণ স�াদ শরীফ 
জািমল; সুজন-এর েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার সরকার, আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল 
ইসলাম িশমুল, ঢাকা মহানগর কিমিটর সাধারণ স�াদক জুবােয়রুল হক ভঁূইয়া নািহদ ও 
ঢাকা েজলা কিমিটর অথৰ্ স�াদক মাহাবুল হক; হকাসৰ্ ইউিনয়েনর সাধারণ স�াদক 
েসেক�ার হায়াত; বাংলােদশ আওয়ামী লীগ, েমাংলা উপেজলা কিমিটর সাংগঠিনক স�াদক 
উৎপল ম�ল, েমাংলা েপৗর িবএনিপ েনতা আ�ুস সালাম ব্যাপারী, েমাংলা েপৗর জাতীয় পািটৰ্র 
েনতা েমাঃ েসিলম েহােসন �মূখ। 

সমােবেশ ব�ারা বেলন দীঘৰ্ ১০ বছর ধের েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভার েকান িনবৰ্াচন হে� না। 
বতৰ্মান েপৗর েময়র েমাঃ জুলিফকার আলীর েনতৃে� কিতপয় ব্যি� ক্ষমতা কুিক্ষগত কের 
েরেখেছন। এর ফেল েনতৃ�’র িবকাশ এবং উ�য়নমূলক কমৰ্কা� ক্ষিত�� হে�। ব�ারা 
সুশাসন িনি�ত এবং গণতাি�ক ধারাবািহকতা রক্ষায় আমলাতাি�ক জিটলতা িনরসন কের 
�ততম সমেয় েময়াদ উ�ীণৰ্ েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভার িনবৰ্াচন অনু�ােনর দািব জানান। ব�ারা 
বতৰ্মান েপৗর েময়র েমাঃ জুলিফকার আলীেক উে�শ্য কের বেলন েমকািনজম কের 
ষড়য�মূলক মামলা িদেয় জনগেণর রায় ছাড়া জগ�ল পাথেরর মেতা েচয়ার আকেড় থাকা 
গণতাি�ক রীিত-নীিত ও সং�ৃিতর পিরপ�ী। তারঁা এই মুহুেতৰ্ েপৗর েময়েরর পদত্যাগ ও 
�ততম সমেয় েময়াদ উ�ীণৰ্ েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভার িনবৰ্াচন দািব কেরন। ব�ারা আেরা 
বেলন ইিতমেধ্য মহামান্য হাইেকাটৰ্ সকল ষড়য�মূলক মামলা খািরজ কের িদেয়েছ এবং �ানীয় 
�শাসন েসই েমাতােবক ব্যব�া �হণ কেরেছন। িক� �ানীয় সরকার ম�ণালয় এবং িনবৰ্াচন 
কিমশেনর পক্ষপািত�মূলক আচরেণ েমাংলা েপৗর িনবৰ্াচন আটেক আেছ। উে�খ্য, ২০১১ 
সােলর ১৩ জানুয়াির েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভার সবৰ্েশষ িনবৰ্াচন অনুি�ত হয়।


