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প্রেস বিজ্ঞবি 

পুবিশের কাউ ন্টার প্রেরবরজম ইউ বিে ও মািিাবিকার কবমেশির বিঠক  অনু বি ত  

 

 পুবিশের কাউন্টার প্রেরবরজম ইউবিশের েিাি মবিরুি ইসিাশমর প্রিতৃশে একটি েবতবিবিদশির সাশে আজ 12 অশটাির 

2017 তাবরখ কবমেি কার্ যািশে মািিিীে প্রেোরম্যাি কাজী বরোজুি হশকর প্রিতৃশে একটি েবতবিবিদশির সাশে বিঠক অনুবিত 

হশেশে। এ সমে পুবিশের কাউন্টার প্রেরবরজম ইউবিশের সদস্যশদর মািিাবিকার েবেক্ষণ েদাি বিষেক আশিােিা অনুবিত হে।  

 

 জাতীে মািিাবিকার কবমেি আইি  2009 এর 12 (1) (ে) িারাে মািিাবিকার সংরক্ষণ বিষশে আইি  েশোগকারী সংস্থার 

সদস্যশদর েবেক্ষণ েদাি করার দাবেে প্রদওো হশেশে। এ িারার অিীশি েবেক্ষণ কম যসূবে পবরোিিা বিষশে আজশকর বিঠশক দুই 

পক্ষ একমত  হশেশে এিং েবেক্ষণ কম যসূবের খসড়া বিশে আশিােিা কশরশে।  

 

 মািিীে প্রেোরম্যাি কাজী বরোজুি হক িশিি, “িতযমাি বিশে সন্ত্রাসিাদ প্রমাকাশিিা একটি িড় েযাশিঞ্জ। িাংিাশদশের 

আইি  েশোগকারী সংস্থা অতযন্ত দক্ষতার সাশে এ েযাশিঞ্জ প্রমাকাশিিা কশরশে এিং তাশদর এই েোস েিমাি আশে। প্রর্ প্রকাি অবিশর্াগ 

পবরোিিাে কাউশক প্রেিার করার সমে প্রহফাজশত িন্দী মানুশষর মািিাবিকাশরর বিষেসহ মািিাবিকাশরর বিবিন্ন বদক বিশে ইউবিশের 

সদস্যশদর েবেক্ষণ প্রদওো-ই এই কম যসূেীর উশেশ্য”। তাশদর দ্বারা র্াশত মািিাবিকার িঙ্ঘশির ঘেিা িা ঘশে প্রস ব্যাপাশর সতযক 

োকার জন্য আহিাি জািাশিা হে। 

 

 কাউন্টার প্রেরবরজম ইউবিশের েিাি প্রমা. মবিরুি ইসিাম িশিি, কাউন্টার প্রেরবরজম ইউবিে মািিাবিকার বিষেটি 

বিশিেিাে প্ররশখ অবির্াি পবরোিিা কশর। প্রর্ প্রকাি জবি অবির্াশি আমরা জীিশির ঝুঁবক বিশে জবিশদর েেশম আত্মসমপ যি করশত 

রাবজ করাশিার প্রেষ্টা কবর। জাতীে মািিাবিকার কবমেশির েবেক্ষণ ইউবিশের সদস্যশদর মািিাবিকার সম্পশকয আরও সশেতি কশর 

তুিশি”।  বিঠশক জাতীে মািিাবিকার কবমেি, এিবজও ও কাউন্টার প্রেরবরজম ইউবিশের সাশে একাবিক আশিােিা, েবতটি োিাে 

মািিাবিকার প্রেস্ক স্থাপি, মািিাবিকার বিষশে অেণী ভূবমকা পািিকারী পুবিে সদস্যশক পুরস্কৃতকরশণর মাধ্যশম অন্যান্য পুবিে 

সদস্যশক উৎসাবহতকরশণর বিষশে আশিােিা হশেশে।  

  
 ইবতপূশি য আইি েশোগকারী সংস্থার সদস্যশদর মািিাবিকার েবেক্ষণ েদাশির বিষশে এ িের প্রফব্রুোবরশত পুবিশের ঊর্ধ্যতি 

কম যকতযাশদর সাশে মািিাবিকার কবমেশির বিঠক অনুবিত হে। সিাে আশরা উপবস্থত বেশিি কবমেশির সাি যক্ষবণক সদস্য প্রমা. 

িজরুি ইসিাম, সদস্য নূরুি িাহার ওসমািী, সবেি বহরণ্মে িাড়ড়সহ ঊর্ধ্যতি কম যকতযাগণ, ইউএিবেবপ বেফ প্রেকবিকযাি এেিাইজর 

েমীিা রাসুি এিং ইউএিবেবপ ঊর্ধ্যতি কম যকতযাগণ। বেএমবপর যুগ্ম-কবমেিার প্রমাোঃ আবমনুি ইসিামসহ কাউন্টার প্রেরবরজম 

ইউবিশের ঊর্ধ্যতি কম যকতযাগণ।  
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