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প্রপ্রস ধবজ্ঞধতঃ
“জাধতসংঘ প্রণীত ‘Handbook on National Human Rights Plans of Action’ এর আলোলক বাংোলেলশর
মানবাধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সলেতনতা বৃধদ্ধকরলণ খুব শীঘ্রই মানবাধিকার ধবষয়ক কমমপধরকল্পনা প্রণয়ন করা হলব। পাশাপাবশ,
কবমশননর সুপাবরশিমূে িাস্তিায়নন িকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগনক আন্তবরকভানি কাজ করনত েনি। ”- ০৪ জুন ২০২২ তাধরখ সকাে
১১.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু আন্তজমাধতক সলেেন প্রকলে জাতীয় মানবাধিকার কধমশন আলয়াধজত সরকালরর সধেবগলণর সালে
মানবাধিকার ধবষয়ক মতধবধনময় সভায় প্রিান অধতধের বক্তলে একো বলেন মধিপধরষে সধেব খন্দকার আলনায়ারুে ইসোম। সভায়
ধবধভন্ন মিণােয়/ ধবভালগর ধসধনয়র সধেব, সধেব, অধতধরক্ত সধেবগণ উপধিত ধিলেন। সভায় সভাপধতত্ব কলরন জাতীয় মানবাধিকার
কধমশলনর প্রেয়ারম্যান নাধিমা প্রবগম, এনধিধস। িক্তব্য রানখন কবমশননর িাি বক্ষবণক িদস্য ড. কামাল উবিন আেনমদ, িদস্য হজিবমন
আরা হিগম, িরকানরর িবচিগণ।
নাধিমা প্রবগম, এনধিধস বলেন, “জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর উলযালগ বাংোলেলশর মানবাধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন
ও সলেতনতা বৃধদ্ধকরলণ জাতীয় কমমপধরকল্পনা প্রণয়ন করা হলব। এ কমমপধরকল্পনা িাস্তিায়ননর মাধ্যনম সামধিকভালব বাংোলেলশ
মানবাধিকার িংস্কৃবত প্রবতষ্ঠা, মানিাবিকার লঙ্ঘন প্রবতনরাি, সুরক্ষা ও উন্নয়ন এিং জনমানুলষর অধিকার ধনধিত হলব িনল
প্রতযাশা কলর কধমশন”। পাশাপাবশ, United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights- 2011 (UNGPs) আনলানক ‘েবসা ও মানবাধিকার’ ধবষয়ক জাতীয় কমমপধরকল্পনা প্রণয়নন প্রাকপ্রস্তুবত িভা ধহলসলব
উক্ত মতধবধনময় সভা আলয়াজন করা হয়। এিাড়া, িম্প্রবত নারীর প্রবত িবেংিতা, ির্ণব ও োমলার ঘটনা বৃবি পাওয়ার
ুঁ হির করার জন্য কবমশন
প্রপ্রধক্ষলত পবরবিবত উনতারনণর জন্য ির্ বনণর কারণ বচবিতকরণিে তা বনরিননর উপায়িমূে খনজ
কর্তবক গঠিত “ন্যাশনাল ইননকায়াবর কবমটি” সুপাবরশিমূে িাস্তিায়নন িকনলর িেন াবগতা কামনা কলরন কধমশলনর প্রেয়ারম্যান
নাধিমা প্রবগম, এনধিধস।
কধমশলনর প্রেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্র মিণােয়সহ ধবধভন্ন মিণােয়/ধবভালগ কধমশন প্রপ্রধরত ধবধভন্ন সুপাধরশ বাস্তবায়লনর তাধগে
প্রেন এবং কধমশন োধহত প্রধতলবেন দ্রুততার সালে প্রপ্ররলণর আহবান জানান। এ প্রপ্রক্ষাপলে মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার
কধমশনলক সব মাত্মক সহায়তা করার আশ্বাস প্রোন কলরন মধিপধরষে সধেব এবং অন্যান্য সধেবগণ।
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জনিংন াগ কমবকতবা
জাতীয় মানিাবিকার কবমশন, িাংলানদশ
হমািাইলঃ ০১৩১৩৭৬৮৪০৪

