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সংবাদ ববজ্ঞবতিঃ 

মায়ের জানাজাে হাতকড়া ও ডাণ্ডা বববড় পড়ায়নার ঘটনাে বনন্দা 

গনমাধ্যয়ম প্রকাবিত গাজীপুয়রর কাবিোককয়র হাতকড়া ও ডাণ্ডা বববড় পরা অবস্থাে মায়ের জানাজা পড়ায়নার ঘটনাে বনন্দা 

জানাে জাতীে মানবাবিকার কবমিন। গণমাধ্যম সুত্রে জানা যায়, আলী আজত্রমর মা সাত্রেরা বেগম োধ্ধক্যজননত ক্ারত্রণ গত ১৮ 

নিত্রসম্বর মারা যান। বেষোর মাত্রয়র মরত্রেে বেখত্রত এেং জানাজায় অংে বনওয়ার সুত্রযাগ বেত্রত আইনজীেীর মাধ্যত্রম ১৯ নিত্রসম্বর 

বজলা প্রোসক্ েরাের েযাত্ররাত্রল মুনির আত্রেেন ক্ত্ররন আলী আজম। গত ২০ নিত্রসম্বর নতন ঘণ্টার জনয তাাঁত্রক্ েযাত্ররাত্রল মনুি বেওয়া 

েয় এেং নতনন তাাঁর মাত্রয়র জানাজায় উেনিত থাক্ার সুত্রযাগ োন। েযাত্ররাত্রলর েুত্ররাটা সময় োতক্ড়া ও িাণ্ডা বেনড় েড়া অেিায় 

নিত্রলন নতনন। এমননক্, জানাজা েড়াত্রনার সময় তাাঁর োতক্ড়া ও িাণ্ডা বেনড় খুত্রল বেওয়ার অনুত্ররাধ্ ক্রা েত্রলও, তা খুত্রল বেয়নন েত্রল 

অনিত্রযাগ উত্রেত্রি। 

কবমিন ময়ন কয়র, িমীে অনুভূবতর প্রবত শ্রদ্ধা প্রদি শনপূব শক প্যায়রায়ি মুবি বদোর পরও একজন বন্দীয়ক মায়ের জানাজাে 

ডাণ্ডা বববড় পবরয়ে বনয়ে যাওো বকবি অমানববকই নে বরং বাংিায়দয়ির সংববিান ও বমৌবিক মানবাবিকায়রর পবরপন্থী। বাংিায়দয়ির 

সংববিায়নর ৩৫ অনুয়েদ অনুযােী, ববচার বা দণ্ড প্রদায়নর বেয়ে বকায়না ব্যবিয়ক যন্ত্রণা বদওো যায়ব না বকংবা বনষ্ঠুর, অমানুবিক বা 

িাঞ্ছনাকর দণ্ড বদওো যায়ব না। পািাপাবি বকায়না অবিযুি ব্যবিয়ক ডাণ্ডা বববড় পরায়না ববিেক উচ্চ আদািয়তর বয বনয়দ শিনা রয়েয়ে 

বসটাও এয়েয়ে অনুসরণ করা হেবন, যা বকানিায়বই গ্রহণয়যাগ্য নে। বনরাপত্তা বজারদার করার িয়েে অবতবরি বনরাপত্তা কমী 

বমাতায়েনসহ যথাযথ নজরদাবরর অন্যান্য পদয়েপ বনো সমীচীন বেি বকন্তু মায়ের জানাজাে ডাণ্ডা বববড় পবরয়ে জানাজাে অংিগ্রহণ 

অতেন্ত অমানববক। এমন ঘটনার পুনরাবৃবত্ত বরাি করার জন্য এ ঘটনার সায়থ জবড়তয়দর ববরুয়দ্ধ যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও 

িববষ্যয়ত এিরয়নর কায়জ যথাথ শ পদয়েপ গ্রহয়ণ যত্নবান হওোর জন্য সংবিষ্টয়দর প্রবত বনয়দ শিনা প্রদান কয়র কবমিন।   
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