েদেশ
ভুঁইেফাড়
সংগঠেনর ছড়াছিড়!

মানবািধকার

বার্তাকক্ষ : েদেশ মানবািধকার সংগঠেনর ছড়াছিড়। সাইনেবার্ড ও
প্যাডসর্বস্ব ভুঁইেফাড় এসব সংগঠেনর কর্মকাণ্েড ক্ষুণ্ণ হচ্েছ
প্রিতষ্িঠত মানবািধকার সংগঠনগুেলার ভাবমূর্িত। এসব সংগঠেনর
মানবািধকার বািণজ্য এখন েবশ জমজমাট।

নামসর্বস্ব
কিথত
মানবািধকার
সংগঠনগুেলা
লব্ধ
প্রিতষ্িঠত
মানবািধকার সংস্থাগুেলার সঙ্েগ িমিলেয় এমনভােব িনেজেদর নাম
রাখেছ, যােত িবভ্রান্ত হচ্েছন সাধারণ মানুষ। ব্যােঙর ছাতার মেতা
গিজেয় ওঠা সংগঠনগুেলা েদেশ মানবািধকার লঙ্ঘেনর অপপ্রচার চালােনার
মাধ্যেম িবেদিশ অর্থ আদায় েথেক শুরু কের থানা ও আদালেত তদিবেরর
মাধ্যেম অপরাধী ছাড়ােনার মেতা কােজও িলপ্ত রেয়েছ।

পত্িরকায় িবজ্ঞাপন িদেয়ও িনর্যািততেদর আইিন সহায়তা েদয়ার নােম
সাধারণ মানুেষর সঙ্েগ প্রতারণা কের যাচ্েছ। েকাথাও েকােনা
অপ্রীিতকর ঘটনা ঘটেল দ্রুত বাদী-িববাদীর কােছ েপৗঁেছ যান কিথত
এসব সংগঠেনর তদন্ত কর্মকর্তারা। তার পর সািলশ-ৈবঠক ও সমেঝাতা কের
েদয়ার নাম কের হািতেয় েনয়া হয় টাকা।

েজলা,
উপেজলা
ও
িসিট
করেপােরশন
এলাকার
প্রিতিট
ওয়ার্েড
মানবািধকার সংগঠেনর শাখা অিফস ৈতির কের এবং মানবািধকারকর্মীর
পিরচয়পত্র িবক্িরর মাধ্যেমও টাকা হািতেয় েনয়া হচ্েছ। কিথত এসব
মানবািধকার সংগঠেনর পিরচালনা পর্ষেদ সর্বজনগ্রহণেযাগ্য িবচারপিত,
উচ্চপদস্থ সামিরক কর্মকর্তা ও অবসরপ্রাপ্ত আমলােদর নাম েরেখ
প্রতারণা
করা
হচ্েছ।
েদেশর
িবিশষ্ট
মানবািধকার
সংগঠক
ও
িবচারপিতেদর নাম ভািঙেয় িবিভন্ন ব্যবসা প্রিতষ্ঠান, ধনাঢ্য
ব্যক্িত ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর সদস্যেদর কাছ েথেকও
মােসায়ারা েনয়ার অিভেযাগ উেঠেছ।

জাতীয় মানবািধকার কিমশনসহ কেয়কিট প্রিতষ্িঠত মানবািধকার সংগঠেনর
নােমর সঙ্েগ িমল েরেখ প্রতারণার জাল ছড়ােনা হেয়েছ। এসব
প্রিতষ্ঠােনর নােম িবিভন্ন দর্শনীয় স্থান ও রাস্তার পােশ টািনেয়
েদয়া হেয়েছ নানা চটকদার সাইনেবার্ড। সাইনেবার্েড িববাহ, তালাক,
েযৗতুক, ধর্ষণ, নারী িনর্যাতন, পািরবািরক িবেরাধ, জিম িনেয়
ঝােমলা, েদনেমাহরসহ গিরব-অসহায়েদর িবনামূল্েয আইিন সহায়তা েদয়ার
আশ্বাস িদেয় সাধারণ মানুষেক ফাঁেদ েফলা হচ্েছ।

প্রতারণার ফাঁেদ েফলা এমন একিট সংগঠন বাংলােদশ মানবািধকার
কাউন্িসল। সংগঠনিটর েচয়ারম্যােনর পড়ােশানার গণ্িড উচ্চ মাধ্যিমক
পর্যন্ত। অথচ নােমর আেগ ব্যবহার কেরন ডক্টেরট। িতিন ফিরদ উদ্িদন
ফিরদ। জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর সব তথ্য নকল কের গেড় েতােলন
মানবািধকার কাউন্িসল। এই প্রিতষ্ঠােনর েজলা কিমিটেত েরেখেছন
মন্ত্রী ও এমিপেদর। আর ওেয়বসাইট সািজেয়েছন বাংলােদশ জাতীয়
মানবািধকার কিমশেনর ওেয়বসাইেটর আদেল। আর েসখােন িনেয়াগ িবজ্ঞপ্িত
িদেয় ঠকাচ্েছন চাকির প্রার্থীেদর।

প্রতারণার এই েকৗশেল েশষ রক্ষা হয়িন সংগঠনিটর েচয়ারম্যান ফিরেদর।
পুিলেশর হােত গ্েরফতার হেয়েছন। এর আেগ গত ৫ েসপ্েটম্বর থানা ও
েজলা েকা-অর্িডেনটর পেদ ১৪৭ জেনর িনেয়াগ িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ কের
বাংলােদশ মানবািধকার কাউন্িসল। ১০ েসপ্েটম্বেরর মধ্েয আগ্রহী
প্রার্থীেদর আেবদেনর কথা বলা হয়। িবজ্ঞপ্িতিট েদখার পরই জাতীয়
মানবািধকার কিমশন আর বাংলােদশ মানবািধকার কাউন্িসল গুিলেয় েফেলন
অেনেক।

সরকাির প্রিতষ্ঠান েভেব ১৪৭ পেদর িবপরীেত আেবদন কেরন ১৮ হাজার
চাকিরপ্রার্থী। কিমশন েখাঁজ িনেয় েদেখ ওেয়বসাইেট েদয়া সব তথ্য
নকল কের তথাকিথত এনিজওিট মানুষেক েবাকা বািনেয়েছ। রাষ্ট্রীয়
প্রিতষ্ঠানিটর তথ্য নকল করার অিভেযােগ গত ৯ েসপ্েটম্বর িডিজটাল
িনরাপত্তা আইেন রাজধানীর েতজগাঁও থানায় মামলা কেরন জাতীয়
মানবািধকার কিমশেনর উপ-পিরচালক এম রিবউল ইসলাম। এরপর গত ১৬
েসপ্েটম্বর বনানীেত অিভযান চািলেয় গ্েরফতার করা হয় প্রিতষ্ঠানিটর
েচয়ারম্যানসহ সাতজনেক। এ সময় তােদর বনানী কার্যালেয় পুিলশ ভুয়া
সরকাির নিথপত্র জব্দ কের।

গ্েরফতার ব্যক্িতরা হেলন- প্রিতষ্ঠানিটর েচয়ারম্যান ফিরদ উদ্িদন
ফিরদ, মঈন উদ্িদন েশখ, িফেরাজ আলী রােসল, শামসুদ্িদন, সাইফুল
ইসলাম, ফারজানা েমরী, েমেহদী হাসান ও িরফাত রহমান। িজজ্ঞাসাবােদর
জন্য পরিদন ফিরদ উদ্িদনেক দুই িদেনর এবং মঈন উদ্িদনেক এক িদেনর
িরমান্েড আেন পুিলশ।

জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর উপপিরচালক এম রিবউল ইসলাম গণমাধ্যমেক
বেলন, আমােদর কােছ অেনেকই েফান কের জানেত চাচ্িছল েয, আমরা
চাকিরর েকােনা িবজ্ঞপ্িত িদেয়িছ িক না। িকংবা মানবািধকার
কাউন্িসল আমােদর িক না বা সরকাির েকােনা প্রিতষ্ঠান িক না। এেত
আমরা িবচিলত হই, কারণ আমােদর এখান েথেক েকােনা চাকিরর িবজ্ঞপ্িত
েদয়া হয়িন। তােদর কথা অনুযায়ী আিম বাংলােদশ মানবািধকার কাউন্িসল
নােমর ওই ওেয়বসাইেট িগেয় অবাক হেয় যাই। পুেরা ওেয়বসাইটিট আমােদর
নকল
কের
বানােনা
হেয়েছ।
এমনিক
আমােদর
ওেয়বসাইেট
েদয়া
প্রধানমন্ত্রীর বাণীিটও হুবহু ওই ওেয়বসাইেট েদয়া আেছ।

ঢাকা মহানগর পুিলেশর (িডএমিপ) েতজগাঁও িবভােগর উপ-কিমশনার (িডিস)
েমাহাম্মদ হারুন অর রশীদ গণমাধ্যমেক জানান, রাষ্ট্রীয় মানবািধকার
কিমশেনর েলােগা ব্যবহার কের চাঁদাবািজ, প্রতারণা এবং মানুষেক
ঠকােনার মেতা কাজও কের আসিছল ওই চক্রিট। এর েপছেন আেরা কারা জিড়ত
আেছ এবং কারা মদদ িদচ্েছ তা েবর করার েচষ্টা চলেছ।

তদন্ত সংশ্িলষ্টরা জানান, অিভযােনর পরিদন কিথত মানবািধকার
প্রিতষ্ঠােনর কার্যালেয় অেনক চাকিরপ্রার্থী েমৗিখক পরীক্ষা িদেত
আেসন। প্রিতষ্ঠানিট শুধু চাকিরপ্রার্থীেদর কােছ নয়, পািরবািরক
সমস্যা সমাধােনর নােমও অেনেকর কাছ েথেক টাকা হািতেয় িনেয়েছ। এই
প্রিতষ্ঠানিটর েফসবুক েপেজ জাতীয় মানবািধকার কিমশেনরই একজন সােবক
েচয়ারম্যানেক তােদর প্েরাগ্রােম উপস্িথত থাকেত েদখা েগেছ। তােদর
িবিভন্ন অনুষ্ঠােন সােবক ও বর্তমান মন্ত্রীেদরও প্রধান অিতিথ
িহেসেব েযাগ িদেত েদখা েগেছ। কিথত এই প্রিতষ্ঠােনর সিচেবর
দািয়ত্ব পালন কেরেছন একজন সােবক অিতিরক্ত সিচব।

কিথত

মানবািধকার

সংগঠনগুেলা

এনিজও

ব্যুেরা,

সমাজেসবা,

সমবায়,

সমাজকল্যাণ, জেয়ন্ট স্টক েকাম্পািন ও ফার্মেসর দপ্তর েথেক
েসাসাইিট অ্যাক্েটর অধীেন িনবন্ধন িনেয় মানবািধকােরর নােম
প্রতারণা কের যাচ্েছ। এসব প্রতারক চক্েরর একিট অংশ িবিভন্ন
অখ্যাত আন্ডারগ্রাউন্ড পত্িরকার কার্ডধারী সাংবািদক। জাতীয়
মানবািধকার কিমশেনর মেতা একই ধরেনর বা কাছাকািছ নাম রেয়েছ েবশ
কেয়কিট সংগঠেনর। বাংলােদশ িহউম্যান রাইটস েডেভলপেমন্ট কিমশন ও
বাংলােদশ মানবািধকার কিমশন, মানবািধকার কিমশন ও বাংলােদশ
মানবািধকার জাতীয় কিমশন নােম একািধক েবসরকাির সংস্থা রেয়েছ। হঠাৎ
কের েকউ নাম শুনেল মেন করেব, এ সংগঠনগুেলা জাতীয় মানবািধকার
কিমশেনর মেতা সংিবিধবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠান।

মানবািধকার
কিমশন
িনেয়
িবভ্রান্ত
হওয়ায়
সম্প্রিত
জাতীয়
মানবািধকার কিমশেনর পক্ষ েথেক পত্িরকায় সতর্কতামূলক িবজ্ঞপ্িতও
েদয়া হেয়েছ। জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর সিচব এম এ সালাম
গণমাধ্যমেক বেলন, েদেশর িবিভন্ন স্থােন জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর
নাম ব্যবহার কের িকছু অসাধু ব্যক্িত ও প্রিতষ্ঠান মানবািধকার
লঙ্ঘেনর িশকার ব্যক্িতেদর আর্িথক ও মানিসকভােব হয়রািন এবং
প্রতািরত করেছ। এসব অসাধু ব্যক্িত বা প্রিতষ্ঠান িনেজেদর জাতীয়
মানবািধকার কিমশেনর প্রিতিনিধ পিরচয় িদেয় জনগণেক প্রতািরত করেছ।
এসব িবষেয় মন্ত্রণালয়গুেলােক িলিখতভােব জানােনা হেয়েছ। গত মােস
এমন দুিট ভুঁইেফাড় সংগঠেনর িনবন্ধন বািতল করা হেয়েছ।

