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২২ নভেম্বর, ২০২২  

প্রেস বিজ্ঞবি 

 

 

মানবসক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় েয়য়াজন মানবসক স্বাস্থ্য বিবিমালার দ্রুত েণয়ন 

 

 

বিচাবরক প্রবিয়ায় মানবিক স্বাস্থ্য বিভিচনার বিষয়টি অন্তেভু ক্ত-করণ এিং মানবিক স্বাস্থ্য আইনটির িভষ্ঠভ  

িাস্তিায়ভন িমবিত উভ্যাগ প্রভয়াজন। ফ ৌজ্াবর বিচার িযিস্থ্ায় মানবিক স্বাস্থ্য পর্ুাভ াচনা অন্তেভু বক্ত-

করণ বিষয়ক মতবিবনময় িোয় মভখ্য িক্তা িযাবরস্টার নজরু  খ্িরু, বিচারক, মানবিক িাস্থ্য ট্রাইিভযনা  

র্ভক্তরাজয িভ ন, র্ভক্তরাভজয ফ ৌজ্াবর  বিচাবরক প্রবিয়ায়  মানবিকোভি অিভস্থ্ একজন অপরাধী 

িযবক্তর  মানিাবধকার এিং  নযায় বিচার ও িম-আচরণ বনবিতকরভণর  ভযয তার মানবিক স্বাস্থ্য 

বিভিচনায় ফনয়ার বিবেন্ন পর্ুাভয়র উপর আভ াকপাত কভরন । একইিাভে বতবন িাং াভ্ভের িংবিধাভন 

ফর্ িক   ফমৌব ক অবধকাভরর বনিয়তা প্র্ান করা হভয়ভে, তা িমভন্নত-করভনও মানবিকোভি অিভস্থ্ 

একজন অপরাধী িযবক্তর মানবিক স্বাস্থ্য বিভিচনায় ফনয়ার প্রভয়াজনীয়তা তভ ভ  ধভরন । এোড়াও  পৃবেিীর 

বিবেন্ন ফ্ভে ইভতামভধয পাবরিাবরক িবহংিতা ও অনযানয িবহংিতার বেকার নারীভ্র মানবিক স্বাস্থ্য 

বিভিচনায় ফনয়ার বিষয়টি ফক স্বীকৃবত ফ্য়া হভয়ভে- তার উ্াহরণ ও বতবন তাাঁ র িক্তভিয তভ ভ  ধভরন ।  

 

খ্ন্দকার োহবরয়ার োভকর, আইনজীিী িাং াভ্ে িভবপ্রম ফকারু্ এিং পযাভন  আইনজীিী ব্লাস্ট, িভ ন- 

শুধভ মানবিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮ ই নয়, ্ণ্ডবিবধ (ধারা ৮৪) এিং িাযয আইন (ধারা- ১১৮) ও অপরাধী 

িযবক্তর মানবিক স্বাভস্থ্যর বিষয়টি উভে এভিভে। অপরাধ িংঘর্ভনর িমভয় অপরাধীর মানবিক স্বাভস্থ্যর 

বিষয়টি র্োর্ে োভি বিচারভকর িামভন তভ ভ  ধরার ্াবয়ত্ব তার আইনজীিীর।  

 

মানবিক স্বাস্থ্য বিভেষজ্ঞ ড. ফহ া  উবিন আহভম্ িভ ন, আইনেৃঙ্খ া রযাকারী িাবহনী, বিচারক, 

আইনজীিী, বচবকৎিক, মানবিক স্বাস্থ্য বিভেষজ্ঞ এিং িংবিষ্ট িকভ র মানবিক স্বাস্থ্য বিষভয় িমিয় ও 

িভচতনতা  প্রভয়াজন। বতবন আরও িভ ন, ্ণ্ডবিবধ অনভিাভর আত্মহতযার ফচষ্টাভক োবস্তভর্াগয অপরাধ 

বহভিভি গণয না কভর আত্মহতযার ফচষ্টাকারী িযবক্তর মানবিক অিস্থ্া বিভিচনায় আনা উবচত।  
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িযাবরস্টার ফজযাবতমুয় িড়ভয়া, আইনজীিী, িাং াভ্ে িভবপ্রম ফকারু্ এিং পযাভন  আইনজীিী, ব্লাস্ট 

িভ ন, মানবিক স্বাস্থ্য বিভেষজ্ঞদ্বারা বিচার কার্ু িংবিষ্ট িযবক্তভ্র এ বিষভয় প্রবেযণ  ও িভচতনতা 

প্র্াভনর িযিস্থ্া করভত হভি।  

 

আইনভন নাহার বিবিকা, আইনজীি, িাং াভ্ে িভবপ্রম ফকারু্ এিং পযাভন  আইনজীিী, ব্লাস্ট  িভ ন, 

িক  ফযভে বিভেষত পাবরিাবরক িবহংিতা ও অনযানয িবহংিতার বেকার নারীভ্র বিচার কাভর্ু তাভ্র 

মানবিক স্বাভস্থ্যর বিষয়টি বিভিচনায় ফনওয়া উবচত।  

 

এ মতবিবনময় িোয় অংেগ্রহণকারীগণ, িাভজভর্ মানবিক স্বাস্থ্য বিষয়ক িরাি িৃবি, মানবিক স্বাস্থ্য 

আইভনর দ্রুত িাস্তিায়ভন এই আইন িংবিষ্ট বিবধ দ্রুত প্রণয়ভনর ্ািী জানান।  

 

ব্লাস্ট কতুৃক আভয়াবজত এ আভ াচনা িোয় িোপবতত্ব কভরন িভবপ্রমভকাভরু্র আইনজীিী এিং ব্লাস্ট 

ট্রাবস্ট ফিাভডুর িম্মাবনত ি্িয, ফজড আই খ্ান পান্না। 

 

 

তয়যযর জনয প্র াগায় াগ করুন: 

communication@blast.org.bd  
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