
মানব পরিবারিি সকল সদরসেি জনে সাববজনীন, সহজাত, অহস্তান্তির াগ্ে এবং 
অলঙ্ঘনীয় অরিকািই হরলা মানবারিকাি। মানবাধিকার প্ররতটি মানুরেি এক 
িিরনি অরিকাি য টা তাি জন্মগ্ত ও অরবরেদে। মানুে এ অরিকাি য াগ্ 
কিরব এবং চচব া কিরব। তরব এ চচব া অরনেি ক্ষরতসািন ও প্রশারন্ত রবনরেি কািণ 
হরত পািরব না। মানবারিকাি সব জায়গ্ায় এবং সবাি জনে সমান ারব প্রর াজে। 
এ অরিকাি একই সারে সহজাত ও আইনগ্ত অরিকাি। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চরলক 
ও আন্তজব ারতক আইরনি অনেতম দারয়ত্ব হল এসব অরিকাি িক্ষণারবক্ষণ 
কিা।[১]  রদও অরিকাি বলরত প্রকৃতপরক্ষ রক যবাঝারনা হয় তা এখন প বন্ত একটি 
দশবনগ্ত রবতরকব ি রবেয়।[২] রবশ্ববোপী মানবারিকারিি রবেয়টি এখন আরিা 
প্রকট ারব অনু ূত হরে,  খন আমিা যদখরি য , মানুরেি অরিকািসমূহ আঞ্চরলক 
 ুদ্ধ, সংঘাত, হানাহারনি কািরণ বাি বাি লংরঘত হরে। প্রথমত একটি পরিবাি ও 
সমারজি কতব ািা তারদি অরিনস্তরদি অরিকাি িক্ষা কিরব। ধিতীয়ত িাষ্ট্র 
এবং তৃতীয়ত আন্তবজারতক প্ররতষ্ঠানসমূহ মানবারিকাি িক্ষায়  ূরমকা পালন করি 
োরক। 

মানবারিকাি হরে কতগুরলা সংরবরিবদ্ধ আইন বা রনয়রমি সমরে,  া মানব জারতি সদসেরদি 
আচাি আচিণ ও রবরশে ববরশেেরক বুঝায় এবং  া স্থানীয় ও আন্তবজারতক আইন সমরে দ্বািা 
সুিরক্ষত  া যমৌরলক অরিকারিি অরবরেদে অংশ রবেয় রহরসরব িতব বে।[৩] এরত যকান মানুে 
এজনে সংরিে অরিকাি য াগ্ কিরব য , যস জন্মগ্ত ারব একজন মানুে।[৪] অন েকোয় বলা 
 ায়, বদনরিন জীবরন চলাি জনে মানুরেি য সকল অরিকাি িারষ্ট্রি সংরবিান কতৃব ক স্বীকৃত 
তারদিরক মানবারিকাি বরল 

জারতসংরঘি Universal Declaration of Human Rights এি ১ম অনুরেরদ যলখা িরয়রি য , 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. 

অেবাৎ ‘জন্মগ্ত ারব সকল মানুে স্বািীন এবং সমান সম্মান ও ম বাদাি অরিকািী।’[৫] বতব মান 
রবরশ্ব Human Rights শব্দটি বহুল আরলারচত ও বহুল প্রচরলত একটি শব্দ। মানবারিকারিি 
রবেয়টি স্বতঃরসদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় হরলও স েতাি ঊোলগ্ন যেরকই এ রনরয় চলরি বাক-রবতণ্ডা ও 
দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত। একরদরক মানবারিকারিি সংজ্ঞা ও সীমারিখা রনরয় রবতরকব ি ঝড় যতালা হরে, 
অনেরদরক মতািি শাসকিা যদরশ যদরশ জনগ্রণি স্বীকৃত অরিকািগুরলা প বন্ত অবলীলায় হিণ ও 
দমন করি চলরি। আি দুববল জারতগুরলাি সারে সবল জারতগুরলাি আচিণ আজকাল 
মানবারিকািরক একটি উপহারসি বস্তুরত পরিণত করিরি।[৬] 
মানবারিকারিি ক্রমরবকাশ 

সাইিাস রসরলন্ডাি 

৫৩৯ রিস্টপূববারব্দ পািরসেি িাজা রদ্বতীয় সাইিাস র রন সাইিাস দে যেট’নারম সমরিক পরিরচত 
বোরবলন আক্রমণ করিন। বোরবলন আক্রমরণি পি রতরন বোরবলনীয়রদি দ্বািা রন বারতত দাস 
জনরগ্াষ্ঠীরক মুক্ত করি যদন। তারদি রনজ রনজ যদরশ প্রতোবতব রনিও বেবস্থা করি যদন। অতঃপি 
সাইিারসি রনরদব রশ একটি রসরলন্ডাি বতরি কিা হয়।  া সাইিাস রসরলন্ডাি নারম অর রহত। এরত 
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সাম্রাজেজরুড় িমীয় স্বািীনতা, সরহষু্ণতা ও মানবারিকাি বাস্তবায়রনি কো বলা হরয়রি। 
রবরশেজ্ঞরদি দারব, এটিই রবরশ্বি প্রেম মানবারিকাি সনদ। 

মদীনা সনদ 

মানবারিকারিি প্রিান র রি স্থারপত হরয়রিল ৬২২ রিোরব্দ মহানবী কতৃব ক মদীনা সনদ যঘােণাি 
মিে রদরয়। মদীনা সনদরক পৃরেবীি প্রেম পূণবাঙ্গ রলরখত সংরবিান রহরসরব আখোরয়ত কিা হরয় 
োরক। এ সনরদ যমাট ৪৭ টি অনুরেদ িরয়রি য গুরলারত মানবারিকারিি রবেয়গুরলা সববপ্রেম 
সুস্পে ারব রববৃত কিা হরয়রি। উরেখর াগ্ে অনুরেদসমূহ: 

• সনরদ স্বাক্ষিকািী সকল সম্প্রদায় একটি সািািণ জারত গ্ঠন কিরব এবং 
সব সম্প্রদায় সমান নাগ্রিক অরিকাি য াগ্ কিরব। 

• সব নাগ্রিক পূণব িমীয় স্বািীনতা য াগ্ কিরব। যকউ কারিা িরমব হস্তরক্ষপ 
কিরত পািরব না। 

• নাগ্রিকরদি অরিকাি ও রনিাপিাি বেবস্থা িাষ্ট্র রনরিত কিরব। 

• সকল প্রকাি িক্তক্ষয়, হতো ও িেবণ রনরেদ্ধ। 

• যকারনা যলাক বেরক্তগ্ত অপিাি কিরল তা বেরক্তগ্ত অপিাি রহরসরবই 
রবরবরচত হরব। তাি কািরণ অপিািীি সম্প্রদায়রক দায়ী কিা  ারব না। 

• দুববল ও অসহায়রদি সরববাত ারব সাহা ে সহর ারগ্তা কিরত হরব। 

মোগ্না কাটব া 
মানবারিকারিি ক্রমরবকারশি যক্ষরে মোগ্না কাটব ারক একটি মাইলফলক রহরসরব আখোরয়ত কিা 
হয়। এটি মানবারিকারিি মহাসনদ রহরসরব ইরতহারস অর রহত। এটি রিরলা মূলতঃ ইংলোরন্ডি 
িাজা জন ও িনী রবিশালী বোিনরদি মরিে ১২১৫ সারল সম্পারদত একটি চুরক্ত। এরত রনিয়তা 
যদওয়া হরয়রিরলা য , জনগ্রণি রনববারচত প্ররতরনরিরদি কাউরিরলি পূবব অনুমরত বেরতরিরক 
খামরখয়ালী ারব জনগ্রণি উপি কি আরিাপ কিা  ারবনা। িাজকমবকতব ািা  রেে ারব জনগ্রণি 
 ূ-সম্পরি অরিেহণ কিরত পািরব না।বোবসায়ীিা িারজেি মরিে ইরেমরতা একস্থান হরত অনে 
স্থারন চলারফিা কিরত পািরব। যকারনা স্বািীন মানুেরক রবচারিক িায় বা যদশীয় আইনানু ায়ী 
বোতীত যেপ্তাি, কািারুদ্ধকিণ, সম্পরিচুেত, দীপান্তরিত বা রনববারসত রকংবা হয়িারনি রশকাি 
কিা  ারব না। 

এই মোগ্না কাটব া চুরক্তি মিে রদরয়ই সংসদীয় গ্ণতরেি পাশাপারশ আইরনি শাসরনি িািণাি 
 াোও শুরু হয়। এই ঐরতহারসক সনরদই রবশ্ব ইরতহারস সববপ্রেম যঘােণা কিা হয় যকারনা 
যদরশি িাজাসহ যস যদরশি সকরলই িাষ্ট্রীয় আইরনি অিীন, যকউই আইরনি ঊরবব নন। প্রজারদি 
অরিকাি ও িাজাি ক্ষমতা হ্রারসি য ৌরক্তক এ দরলল পিবতীরত  ুক্তিাষ্ট্রসহ বহুরদরশ 
মানবারিকাি ও জনগ্রণি ক্ষমতায়রন গুরুত্বপূণব পেরনরদব শক রহরসরক কাজ করিরি। 



রপটিশন অব িাইটস 

১৬শ শতরক রিটিশ জনগ্রণি আরিালরনি ফরল প্রেম য  তাৎপ বপূণব দরলরলি সৃরে হয় তা 
রপটিশন অব িাইটস নারম অর রহত। ১৬২৮ সারল রপটিশন অব িাইটস সংসদ কতৃব ক আইরনি 
আকারি গৃ্হীত হরয়রিরলা। পালবারমরেি সম্মরত িাড়া কিারিাপ, রবনা অপিারি কািারুদ্ধকিণ, 
বেরক্তগ্ত বাসস্থারন যস্বোচািী অনুপ্ররবশ এবং সামরিক আইরনি প্ররয়াগ্ যেরক জনগ্ণরক সুিক্ষা 
প্রদান করিরিরলা মানবারিকারিি এ গুরুত্বপূণব দরললটি। 

রবল অব িাইটস 

১৬৮৯ সারল রবল অব িাইটস রিটিশ পালবরমরে গৃ্হীত হয় ও রবরিবদ্ধ আইরন রূপান্তরিত হয়। 
মানুরেি যমৌরলক মানবারিকাি আদারয়ি যক্ষরে এটি একটি অতেন্ত গুরুত্বপূণব দরলল। প্রখোত 
ফিাসী দাশবরনক  রেয়ারিি মরত, রবল অব িাইটস প্ররতেক মানুেরক যসই সমস্ত প্রাকৃরতক 
অরিকাি পুনরুদ্ধাি করি রদরয়রি য গুরলা যেরক তািা  ুগ্  ুগ্ িরি রবর ন্ন শাসক যেরক বরঞ্চত 
রিরলা। য মনঃ জীবন ও সম্পরিি পূণব স্বািীনতা, যলখনী দ্বািা জারতি রনকট কো বলাি 
অরিকাি, স্বািীন যলাকরদি দ্বািা গ্ঠিত জরুি িাড়া আি কারিা দ্বািা যফৌজদািী অর র ারগ্ 
রবচারিি সমু্মখীন না হওয়াি স্বািীনতা এবং শারন্তপূণব ারব য রকারনা িমব পালরনি স্বািীনতা। শুিু 
তাই নয়, রবল অব িাইটস যঘােণা করি, পালবারমরেি পূববানুমরত বেরতরিরক িাজা  রদ যকারনা 
আইনরক স্থরগ্ত বা  ঙ্গ করিন অেবা িাজা তাি খিরচি জনে ইরেমত কিারিাপ করিন বা 
িাজ-করমশন বা িাজ-আদালত গ্ঠন করিন তাহরল এগুরলা হরব যবআইরন ও বংসাত্মক। 

মানবাধিকার  মানবারিকারিি িািণাটি আঠারিা শতরক প্র ুরক্ত ও রবজ্ঞারনি রবকাশকারলি 
ফসল। তরব সমসামরয়ক মানবারিকারিি িািণাি উদ্ভব ঘরটরি সাম্প্ররতক কারল। যমৌরলক 
অরিকারিি িািণাি রবকাশ ঘরট মূলত ‘সববজনীন মানবারিকাি যঘােণাপে’ (ইউরিএইচআি)-
এি মািেরম,  া ১৯৪৮ সারলি রদ্বতীয় রবশ্ব ুরদ্ধািি বংস রজ্ঞি অর জ্ঞতা যেরক জারতসংঘ 
কতৃব ক একটি সনদ রহরসরব গৃ্হীত হয়। তরব মানবারিকারিি আরলাচনা রবশ্ববোরপ প্রসাি লা  
করি রবশ শতরকি চরেশ যেরক নববইরয়ি দশরকি মিেবতী যকারনা এক সমরয়। বতব মারন 
য রকান রবচাি প্রারপ্তি যক্ষরে আন্তজব ারতক প বারয় মানবারিকারিি িািণা একটি প্রােরমক 
কাঠারমাগ্ত র রি রহরসরব সববজনস্বীকৃত। 

 

প্রাকৃধতক অধিকার থথকক মানবাধিকার  মানব ইরতহারসি বোপক পরিসরি যদখা  ায় য , 
যকারনা বেরক্তি বেরক্তগ্ত ও সামারজক অরিকাি, দারয়ত্ব এবং কতব বেরবাি রূপলা  করি সমারজি 
সদসে রহরসরব যকারনা রনরদবে দল বা প্ররতষ্ঠারনি মািেরম এবং যস প্ররতষ্ঠান হরত পারি পরিবাি, 
সম্প্রদায়, িমব, যপশাগ্ত গ্রুপ ইতোরদ। বেরক্ত রহরসরব প্ররতটি মানুে তাি মানব অরস্তরত্বি র রিরত 
রনরিত ারব মানবারিকাি পাওয়াি য াগ্ে, এ িািণাটি সাম্প্ররতক হরলও বহুপূবব যেরক প্রচরলত 
রবর ন্ন প্রো এবং প্রিান িমীয় অনুশাসরনি মূরল এি অরস্তত্ব খুুঁরজ পাওয়া  ায়। 

ঐরতহারসক কাল যেরকই সববজনীন মানবারিকারিি র রিমূল রহরসরব প্রাকৃরতক আইনরক রবরবচনা 
কিা হয়। প্রকৃতপরক্ষ প্রাকৃরতক রনয়মাবরল বজায় িাখাি যক্ষরে য সব সংগ্ঠক িরয়রি তা রবর ন্ন 
সমরয় এবং পরিসরি িমীয় এবং বনরতক অবস্থান হরত বজরবক ও সামারজক িীরতনীরতি রস্থিতা 
দ্বািা পরিচারলত হরয়রিল। প্রাচীন েীক দাশবরনকগ্ণ প্রাকৃরতক অরিকাি এবং নোয়নীরত প্রসরঙ্গ 
পরিস্কাি িািণা যদন,  া মূলত প্রাকৃরতক আইন হরত উদূ্ভত এবং রবরশ্ব রবদেমান প্রাকৃরতক 
রনয়ম-শৃঙ্খলা যেরক রবকাশ লা  করিরিল। এই প্রাকৃরতক শৃঙ্খলাি একটি ঐশ্বরিক র রি রিল  া 



সৃরেকতব া বা রবিাতাি ইো রহরসরব িিা হয়। এ বোপারি একটি পরিস্কাি িািণা পাওয়া  ায় 
সাববর ৌম প্রাকৃরতক অরিকারিি িািণা হরত,  া সরতরিা এবং আঠারিা শতরকি ইউরিারপি বহু 
দাশবরনক তারদি যলখাি মািেরম তুরল িরিরিন। এখারন তাুঁিা মত প্রকাশ করিন য , অরিকাি 
এবং বািেবািকতা বেরক্তি সংরিে উরদোরগ্ সমরেগ্ত ারব িারষ্ট্র প্রকাশ যপরয়রি। সামারজক চুরক্ত 
মতবারদি প্ররণতা তত্ত্বরবদগ্ণ প্রাকৃরতক আইরনি রবর ন্ন বোখো যদয়াি মািেরম এরক রবসৃ্তত করি 
মানব সম্প্রদারয়ি প্রাকৃরতক অরিকািরক আরিা সহজ ারব সংজ্ঞারয়ত করিরিন। 

আঠারিা শতরকি দাশবরনক জন লরকি সামারজক চুরক্ত মতবারদি রবসৃ্তরতি দ্বািা সামারজক চুরক্ত 
মতবারদি য  নতুন িািা বতরি হয় তা পিবতীরত মানবারিকাি তরত্ত্বি উন্নয়রন  ূরমকা িারখ। 
লরকি সামারজক চুরক্ত মতবারদ িাষ্ট্র কতৃব ক সম্পারদত রদ্বতীয় চুরক্তরত (১৬৮৯) রতরন  ুরক্ত 
প্রদশবন করিন য , রবিাতাি বা প্রকৃরতি সৃরে রহরসরব প্ররতটি মানবসিা প্রকৃরতগ্ত ারব স্বািীন 
এবং সমঅরিকাি সম্পন্ন। সুতিাং জনগ্রণি প্রাকৃরতক অরিকাি রিল, এবং প্রাকৃরতক আইন 
বেবহাি করি তািা জীবরনি এবং সম্পরিি স্বািীনতা ও রনিাপিা য াগ্ কিত। কাল্পরনকতা 
সরত্বও লরকি প্রাকৃরতক অরিকারিি িািণা আিুরনক িািাি অরিকারিি িািণাি উন্নয়রন 
গুরুত্বপূণব  ূরমকা যিরখরি। এরক্ষরে ১৭৭৬ সারলি  ুক্তিারষ্ট্রি স্বািীনতা যঘােণাপরেি উরেখ কিা 
 ায় য খারন প্রাকৃরতক অরিকারিি মতবাদ েহণ করি বলা হরয়রিল, সকল মানুে সম ারব সৃে 
হরয়রি এবং যসই সারে প্রকৃরতগ্ত ারব অখন্ডর াগ্ে রকিু অরিকাি লা  করিরি  াি মরিে িরয়রি 
জীবন, স্বািীনতা এবং সুরখি অনুসন্ধারনি মরতা অরিকাি। 

সববজনীন মানবাধিকার থ াষণাপত্র আরগ্ই উরেখ কিা হরয়রি য , রদ্বতীয় রবশ্ব ুরদ্ধি  য়াবহ 
অর জ্ঞতা লার ি অল্প রকিুরদরনি মরিে ১৯৪৮ সারল জারতসংরঘি সািািণ পরিেরদ সববজনীন 
মানবারিকাি যঘােণাি প্রােরমক র রিি দরললটি গৃ্হীত হয়। বািেবািকতাহীন এই দরলরল 
আিুরনক িাষ্ট্র বেবস্থাি একনায়ক সুল  ক্ষমতাি বেবহাি যেরক বেরক্তরক িক্ষা কিাি উরেরশে 
মানবারিকারিি রূপরিখা বতরি কিা হরয়রিল। রবরশ্বি সবগুরলা মহারদরশি এবং িরমবি 
প্ররতরনরিরদি মিে যেরক আন্তজব ারতক ারব রনববারচত রবরশেজ্ঞরদি সমন্বরয় গ্ঠিত একটি করমটিি 
দ্বািা গ্রবেণাি মািেরম এবং প্ররতটি অরিকাি আলাদা অংরশ রব ক্ত করি সববজনীন মানবারিকাি 
তত্ত্বটি প্রস্ত্িত হয়। সববজনীন মানবারিকাি তরত্ত্ব যমৌরলক অরিকাি এবং স্বািীনতাি কো বলা 
হরয়রি,  া সমে মানব সিাি সারে জরড়ত। ইউরিএইচআি-এি ১ নং অনুরেরদ বরণবত হরয়রি 
য , সকল মানুেই স্বািীন অবস্থায় সম-ম বাদা ও অরিকাি রনরয় জন্মেহণ করি। এি সারে 
য াগ্ কিা হরয়রি অেবনীরত, সামারজক-সাংসৃ্করতক অরিকাি এবং নাগ্রিক ও িাজননরতক 
অরিকাি। সব অরিকারিি সমন্বরয় প্রণীত ইউরিএইচআি-এ আশা কিা হরয়রিল য , যমৌরলক 
অরিকািসমূহ অরবরেদে এবং অলঙ্ঘনীয়  ারব বতিী। ইউরিএইচআি-এ যঘারেত মানবারিকারিি 
িািণা পরিমা যদশগুরলাি কাি যেরক কখনও পূণব সমেবন পায়রন, এমনরক পিবতীরত এ িািণাি 
রবপরক্ষ তারদি কাি যেরক আপরিও এরসরি। 

বিি পরিক্রমায় রবর ন্ন কর নোেস এবং সনদ দ্বািা ইউরিএইচআি-এ বরণবত মানবারিকারিি 
িািণাি পরিসি বৃরদ্ধ যপরয় কাঠারমাগ্ত ারব আরিা রবসৃ্তত হরয়রি রবর ন্ন য ৌে অরিকাি এবং 
অ-িাষ্ট্রীয় সংগ্ঠক রবরশে করি বহুজারতক করপবারিশন সমূরহি দ্বািা ক্ষরতেস্তরদি অরিকারিি 
স্বীকৃরতি মািেরম। 

সববজনীন মানবারিকারিি যঘােণাি দ্বািা যক অরিকাি য াগ্ কিরব এবং যসটা যকান প্রকাি 
অরিকাি তা রনিবািণ কিা হয়রন। রবশ শতরকি চরেরশি দশরক উপরনরবরশকতাবাদ ও 
সাম্রাজেবাদ রবরিািী করঠাি আরিালন চলাকালীন সমরয় এ প্রশ্নও উরঠ আরস য  অরিকাি কাি, 
এবং যকারনা নািী বা পুরুে কী িিরণি অরিকাি লা  কিরব। ফরল এ সমরয় অরিকারিি এই 



দুই িিরণি িািণাি সমন্বরয় নতুন একটি িািা বতিী হয় (Lauren-in-Cimel)। যকারনা একটি 
যমৌরলক মানবারিকাি রক ারব অরজব ত হয় এবং যকান অংশটি অহস্তান্তির াগ্ে, এই দুটিি মরিে 
প্ররতদ্বরন্দ্বতাপূণব অবস্থা সৃরে হয় উপরনরবরশকতাবাদ রবরিািী আরিালন চলাকালীন সমরয়। মূলত 
এ আরিালন জারতরগ্াষ্ঠী এবং সাম্রাজেবারদি মিেকাি রবরিািরক উদািমতাবলম্বী অরিকারিি 
আরিালরনি িািণা দ্বািা সুদৃঢ় করি যতারল। 

মানবারিকাি সংরিে রবতরকব  জাতীয়তাবাদীিা বেরক্ত অরিকারিি যচরয় যকারনা জারতি 
আত্মরনয়েরণি অরিকািরক যবশী প্রািানে যদন। উদাহিণ স্বরূপ বলা  ায়, উপরনরবশবাদ রবরিািী 
কমী নাইরজরিয়াি মরবানু ওরজক দারব করিন য , মাতৃ ূরমরত রনরজরদি শাসন প্ররতষ্ঠা কিা 
বেরক্তি একটি প্রাকৃরতক অরিকাি। যহা রচ রমন র রয়তনারমি স্বািীনতা যঘােণাকারল  ুক্তিারষ্ট্রি 
স্বািীনতাি যঘােণায় রবিৃত জনগ্রণি অননে-সমপবনীয় অরিকারিি উদৃ্ধরত যদন। পরিমা 
যদশগুরলাি আপরি সরত্ত্বও ১৯৫২ সারল এরশয়া, আরিকা এবং লোটিন আরমরিকাি যদশগুরলা 
জারতসংরঘি মানবারিকাি কমবসূরচরত অন্ত ুব ক্ত জনগ্রণি আত্মরনয়েনারিকারিি রবেয়টিি প্ররত 
আনুষ্ঠারনক সম্মান প্রদশবন করি। ইউরিারপি যদশগুরলা এবং যনতৃস্থানীয় বুরদ্ধজীবীিা জীবন 
িািরনি অরিকাি, স্বািীনতা, মত প্রকারশি অরিকারিি মরতা যমৌরলক মানবারিকাি িািণাি 
সারে আত্মরনয়েরনি অরিকািরক সমম বাদায় স্বীকৃরত রদরত রদ্বমত যপােণ করিন। রবরিািীরদি 
মরিে যবরশি াগ্ই তৃতীয় রবরশ্বি জাতীয়তাবারদি িািণাি প্ররত সরিহ ও অসরন্তাে প্রকাশ 
করিন। 

ধবশ্বায়ন, এনধজও এবং নতুন জাতযধতশায়ী মানবাধিকার শাসনকাল উরনশ শতরকি সিুরিি 
দশরক স্নাযু় ুদ্ধ চলাকালীন সমরয় মানবারিকারিি রবেয়সূচী এবং ক্ষমতাি িািণাি যক্ষরে এক 
নতুন পরিবতব ন আরস। পরিরমি বাজাি অেবনীরতি রনিীরখ করমউরনজম প্রবতব রনি দ্বািা 
মানবারিকাি চিম ারব লরঙ্ঘত হরয়রি। এ সমরয় উরনশ শতরকি চরেরশি দশরকি 
মানবারিকারিি অরবরেদে অংশগুরলাি িািণারক পাশ কাটিরয় পরিমা িাষ্ট্রগুরলা নাগ্রিক এবং 
িাজননরতক অরিকািরক ( া প্রেম প্রজরম্মি অরিকাি বরল রবরবরচত) যমৌরলক অরিকাি রহরসরব 
েহণ করি। অনেরদরক তািা অেবননরতক, সামারজক এবং সাংসৃ্করতক অরিকািরক ( া রদ্বতীয় 
প্রজরম্মি অরিকাি বরল রবরবরচত) অনুরূপ স্বীকৃরত রদরত অস্বীকৃরত জানায়। এ রব াজনই মূলত 
তৃতীয় রবশ্ব ও সমাজতারেক ব্লক এবং পরিরমি িনতারেক ব্লরকি মরিে একটি রব াজক 
ত্রুটিরিখা রহরসরব যদখা যদয়। অরিকারিি এই িািণা দ্বািা এ সমরয় রবশ্ববোংরকি বাজাি 
প্রসারিি রবরিারিতাকািী  এরজন্ডাি আরলাচনারক সামরন রনরয় আসা হয়। 

একই ারব মানবারিকাি িক্ষাি য  মূল কা বক্রম জারতসংরঘি মািেরম পরিচারলত হরেল তা 
আন্তজব ারতক এনরজওসমূহ এবং অোমরনরস্ট ইোিনোশনারলি মরতা মানবারিকাি সংগ্ঠনগুরলাি 
কারি স্থানান্তরিত হয়। মানবারিকারিি যক্ষরে আন্তজব ারতক আইরনি তুলনায় এনরজও কা বক্রম 
যমৌরলক  ূরমকা পালন কিরত শুরু করি।  কু্ষদ্রতি পরিসরি হরলও মানবারিকারিি আন্তঃরদশীয় 
শরক্তশালী একটি সমেবক গ্রুপ বতরি হয়,  ািা রনজ রনজ সিকািরক চারপি মরিে যিরখ য রকান 
িিরনি িাজননরতক ও নাগ্রিক অরিকাি লঙ্ঘরনি প্ররতবাদ করি। এই যগ্াষ্ঠী অরিকারিি 
কা বক্ররমি ফরল শাসক কতৃব ক বেরক্তগ্ত অরিকাি িক্ষাি উপি যবরশ  গুরুত্বারিাপ কিা হয়। 

স্নাযু় ুদ্ধ সমারপ্তি পি মানবারিকাি কা বক্ররমি  াো এবং অেব দুরটাই পরিবরতব ত হরয়রি। 
সমাজতরেি পতরনি পি নোয়রবচাি প্ররতষ্ঠাি একমাে  াো হরয় দাুঁরড়রয়রি মানবারিকাি। রবশ 
শতরকি যশে দ’ুুদশরক বসরনয়া এবং রুয়ান্ডাি রনরববচাি হতোকান্ড, রবশ্বায়ন, স্থানীয় এবং 
আন্তজব ারতক এনরজওসমূরহি শাখা প্রশাখাি রবসৃ্তরতি প্র ারবি সারে সারে নতুন করি সৃে 
সুশাসরনি  াো এবং উন্নয়রনি যক্ষরে অরিকারিি িািণাি অনুপ্ররবশ মানবারিকারিি িািণারক 



রবশ্ববোরপ প্রসারিত করিরি। অনোনে যদরশি মরতা বাংলারদরশি যপ্ররক্ষরতও এটি একটি বাস্তব 
ঘটনা। জারতসংরঘি যবশ করয়কটি সরম্মলরন, রবরশে করি নািীরদি রনরয় অনুরষ্ঠত 
সরম্মলনগুরলারত শুিু নািী অরিকাি সংিক্ষণ হয়রন বিং মানবারিকারিি রবেয়টি গুরুরত্বি সারে 
প্রচারিত হরয়রি। এরক্ষরে ১৯৯৩ সারলি মানবারিকাি রবেয়ক জারতসংরঘি র রয়না সরম্মলরন 
মানবারিকারিি রবেয়টি আিও সুরনরদবে ারব প্ররতফরলত হরত যদখা  ায়। 

এ সময় যদখা  ায়, দরক্ষরণি বহুমুরখ এনরজওগুরলা জাতীয় এবং আন্তজব ারতক প বারয় মানবারিকাি 
সংগ্ঠন রহরসরব রবর ন্ন ারব গুরুত্বপূণব সব কাজ করি  ারে। এরদি যকানটি পরিমা অেবায়রন 
স্থারপত এবং তারদি অেবায়রনি উপি রন ব ি করিই চলরি, আবাি রকিু এনরজও সমূ্পণব ারব 
জাতীয় প বারয় সৃরে হরয়রি। য ৌে ারব এিা অরিকারিি িািণাি রবশ্ব দৃশেপটরক পরিবতব ন 
কিরি, মানবারিকারিি রবেয়টি বোপকতি কিরি এবং পরিরবরশি অরিকারিি ইসুে যেরক স্বারস্থেি 
অরিকারিি ইসুে, অেবননরতক নোয়রনষ্ঠতা, বহুজারতক দায়দারয়ত্ব প্র ৃরত ইসুেরক অন্ত ূব ক্ত করিরি। 

বাস্তবরক্ষরে যদখা  ায় য , উপরনরবরশক এবং প্রারচেি কাঠারমা র রিক জ্ঞারনি দ্বািা প্র ারবত ও 
সংগ্ঠিত হরয়  কতগুরলা সামারজক প্রোি স্বীকৃরতি ফরল অনোনে মানবারিকাি  রেে উরপরক্ষত 
িরয় যগ্রি। সমারলাচকগ্ণ অর র াগ্ করিন য , ঐরতহারসক ারব রবদেমান ববরশ্বক শরক্তি 
সম্পকব রক  ো ে রবরবচনা বেরতরিরক সববজনীনতাবাদ বনাম সাংসৃ্করতক-বাস্তববাদ রবতব ক উপলরি 
কিা  ারব না। এই ইসুে শুিু সংসৃ্করত র রিক মানবারিকাি চচব ারক প্রশ্নরবদ্ধ করি না, বিং 
সাংসৃ্করতক পরিমন্ডরল ক্ষমতাি অনুশীলরনি  িাজননরতক রূপরকও সামরন রনরয় আরস। 

এটা রনরয় প্রায়ই রবতকব  যদখা  ায় য , সববে স্বীকৃত কতগুরলা কািণ নািী অরিকাি লঙ্ঘরনি 
জনে দায়ী, এবং মানবারিকাি লঙ্ঘরনি রবসৃ্তরত যিারি যকারনা সংসৃ্করতরত সাববজনীন অরিকারিি 
দারবরত এমন সব রবরিাি ও উরিজনা সৃরে কিা হয়  াি দ্বািা মানবারিকারিি িািণাটিরক 
একটি রনরদবে কাঠারমায় আবদ্ধ কিা সম্ভব হরে না। উদাহিণ স্বরূপ বলা  ায় য , আরিকাি 
নািীরদি রবরশে অঙ্গ কতব রনি (এফরজরস) মরতা রবেরয়ি প্রচলন তারদি যমৌরলক মানবারিকাি 
লঙ্ঘরনি অনেতম কািণ হরলও তা রপরিরয় পড়া আরিকাি সংসৃ্করতগ্ত প্রো বরল গ্ণে কিা হয়। 
অনেরদরক আরমরিকা ও ইউরিারপ দীঘবকাল িরি বহুল প্রসারিত স্বামী-স্ত্রী রবরিাি এবং জীবনসঙ্গী 
হতোি মরতা রবেয় ‘সংসৃ্করতগ্ত অপিাি’ বরল গ্ণে হয়,  া ইউরিাপ-আরমরিকাি সাংসৃ্করতক 
মূলেরবারি প্ররতফরলত হয় না। একই ারব সাববজনীনতাবাদ বনাম সাংসৃ্করতক-আরপরক্ষকতা সংরিে 
বদ্বত মতবাদ যেরক এটা সুস্পে নয় য , যকারনা একজন করকসাস নািীরক তাি পুিেসােী কতৃব ক 
হতোি পিও যসটারক আরমরিকায় যকন গৃ্হরববাদ রহরসরব িিা  হয়, অেচ একজন আিব 
নািীরক তাি স্বামী হতো কিরল সমসোটি গুরুত্বপূণব অপিাি বরল গ্ণে হয়,  া তারদি সংসৃ্করতরত 
একটি সমসো রহরসরব রচরিত কিা হয়। 

সববজনীনতাবাদ বনাম সাংসৃ্করতক-বাস্তববাদ রবতকব  ১৯৮৫ সারল নাইরিারবরত অনুরষ্ঠত নািী 
রবেয়ক জারতসংরঘি তৃতীয় রবশ্ব সরম্মলরন চূড়ান্ত রূপ লা  করি।  ইউরিা-আরমরিকান 
নািীবাদীগ্ণ এফরজরসরক মানবারিকারিি লঙ্ঘরনি প্রিান কািণ বরল রচরিত করিন,  া আরিকাি 
নািীরদি য াগ্ কিরত হয়। আরিকাি নািীবাদীগ্ণ য খারন আরলাচনাি রবেয়সূচী রহরসরব 
অোরিকারিি যক্ষরে কাঠারমাগ্ত সমন্বয়মূলক নীরতি প্ররতরক্রয়া রহরসরব পারন এবং জ্বালানীি মরতা 
প্ররয়াজনীয় রজরনস বহরনি অরিকারিি রবেরয় আরলাচনা করি তখন তািা তাি রবরিারিতা করি। 
আরিকাি নািীবাদীগ্ণ আর র াগ্ করিন য , এফরজরস’ি প্ররত অসামঞ্জসেমূলক গুরুত্বারিাপ কিাি 
রপিরন ইউরিা-আরমরিকান নািীবাদীরদি দুই িিরনি কািণ িরয়রি : (১) সাম্প্ররতক সমরয়ি 
জটিল রবশ্ব অেবননরতক িাজনীরতরত আরিকানরদি প্র াব রবস্তাি কিরত না যদয়া এবং তারদি 
প্রাপে সুরবিা যেরক বরঞ্চত কিা,  াি মরিে আরিকান নািীরদি রবেয়টিও অন্ত ুব ক্ত; (২) এি 
সারে িরয়রি ইউরিা-আরমরিকান সংসৃ্করতি প্রসারিি উপরনরবরশক প্রবণতা, এবং আরিকান 



নািীরদি অরিকারিি িক্ষাকতব া রহরসরব রনরজরদি জারহি কিা। সবগুরলা রদরকি রবরিেরণ তাই 
বলা  ায় য , সাববজনীনতাবাদ বনাম সাংসৃ্করতক-বাস্তববারদি মরিে দৃরেরগ্াচি হবাি মরতা 
রবেরয়ি বাইরিও মতবাদগ্ত রবতকব  রবদেমান িরয়রি। ক্ষমতাি হস্তান্তরিি ববরশ্বক পরিবতব রনি 
দ্বািা আন্তজব ারতক নািীবাদীগ্ণ সমরয়ি বেবিারন দুই দৃরে রঙ্গি মরিে রবদেমান পােবকে 
আংরশক ারব দূি কিরত রকিুটা সক্ষম হরয়রিন। ১৯৯৩ সারল র রয়নায় অনুরষ্ঠত জারতসংরঘি 
মানবারিকাি সরম্মলরন দরক্ষরণি এনরজওগুরলা এবং নািীবাদীগ্ণ বরলষ্ঠ ারব মানবারিকারিি কো 
বরল,  া পিবতীরত আন্তজব ারতক যক্ষরে রবর ন্ন যফািারম দৃঢ়তাি সারে মানবারিকারিি রবেয়টিরক 
প্ররতরষ্ঠত করিরি। বলা  ায়, এই সমরয়ি পি যেরকই মানবারিকািরক একটি রনরদবে সংজ্ঞায় 
কাঠারমাবদ্ধ কিা অসম্ভব বোপাি হরয় রগ্রয়রি। বতব মারন মানবারিকারিি বোপািটি সংজ্ঞায় 
সীমাবদ্ধ না করি বিং প্রিান রকিু নীরতগ্ত উপাদান দ্বািা পরিচারলত হরে। 

র রয়না যঘােণা এবং কমবসূচী বাস্তবায়রনি যক্ষরে বলা হরয়রিল য , নািীি অরিকাি 
মানবারিকারিি অংশ। এি সরঙ্গ মানবারিকািরক আিও রনরিত কিা হরয়রি গ্ণতে, উন্নয়ন ও 
মানবারিকারিি প্ররত সম্মান প্রদবশন এবং যমৌল স্বািীনতাি পািস্পরিক রন ব িশীলতা শরক্তশালী 
করি রনরজরদি মরিে চালু িাখাি উপি যজাি যদয়াি মিে রদরয়। 
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