
আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকানররা, আমাদের বনরষ্ঠ নবনিষ্ট সহ-িাগনরকদের স্বাস্থ্য নিদ়ে সনবদিষ উনিগ্ন। 

এঁরা হদেি 

১. ভারভারা রাও 

২. সুধা ভরিাজ 

৩. সসামা সসি 

৪.আিন্দ সেেেুদে 

৫.সগৌেম িাভোখা 

৬. অরুণ সেদররা 

৭. ভারমি গঞ্জাদেস 

৮.সুদরন্দ্র গযাডনেিং 

৯. মদহি রাউে 

১০. সুধীর িাও়োদর 

১১. সরািা উইেসি 

এই ১১ জি মািবানধকার কমীদের মদধয অদিদকই সপুনিে, সেখক এবিং কনব। ভারদের 

েনরদ্রেম এবিং প্রানিক মািুদষর কেযাদণ কাজ কদরদেি। নকন্তু োঁদের রাজনিনেক বনন্দর েকমা 
নেদ়ে আটক রাখা হদ়েদে শুধু ি়ে, োঁদের জানমদির আনজি  খানরজ করা হদ়েদে। যনেও, আমরা 
জানি সয, সযখাদি োঁদের রাখা হদ়েদে, সসই মহারাদের সজেখািা়ে,  োঁদের একানধক সহ-বনন্দর  

“সকানভড ১৯” এ মৃেুয হদ়েদে। এবিং অদিদকরই নরদপাদটি  সিংক্রমণ ধরা পদ়েদে।  

 

অসদমর মািবানধকার কমী অনখে গনগ, নযনি বারবার সরকাদরর মািবানধকার েঙ্ঘি 
নবষদ়ে প্রনেবাে কদরদেি, োঁর জানমিও িামঞু্জর হদ়েদে।  

 

এই সমাজকমীদের সকউই োনগ আসানম িি। এবিং এঁদের কারও আইনি প্রনক্র়ো অগ্রাহয কদর 
সেি সেদ়ে পাোদিার সম্ভাবিা সিই। 

 



সারা সেদি যখি সকানভড ১৯ অনেমানরর রূপ নিদ়েদে, এবিং সজেখািা়ে এঁদের জীবি 
নবপন্ন, েখি আমরা এঁদের সত্বর জানমি মঞু্জদরর োনব জািানি।  আমরা জানি সয, ৮০ 
বেদরর বৃদ্ধ ভারভারা রাওদক পুনেি হাসপাোদে পাঠাদিা হদ়েদে।  

 

গভি বেী সােুরা জারগার, জানম়ো নমনে়ো নবশ্বনবেযােদ়ের োত্রী, নস এ এ নবদরাধী 
আদন্দােদি সযাগ নেদ়েনেদেি। োঁর জানমিও িামঞু্জর হদ়েদে। এর েদে, োঁর এবিং োঁর 
গদভি র সিাদির জীবি নবপন্ন হদ়ে পদ়েদে।  

 

 নস এ এ এবিং এি আর নস নবদরাধী গণোনিক পদ্ধনেদে প্রনেবাে জািাদিার কারদণ 
জানম়ো নমনে়ো এবিং জওহরোে সিহরু নবশ্বনবেযােদ়ের োত্রদের নবরুদদ্ধ নক্রনমিাে মামো 
রুজ ুকদর এই সকানভড আক্রাি েকডাউদির সম়ে আটক কদর রাখা হদ়েদে এবিং 
োদেরও জানমি মঞু্জর করা হ়ে নি। 

 

সােুরা জাা্রগর ও অিযািয োত্রদের সদে উপদর উনিনখে সমাজকমীদের অনবেদে জানমি 
মঞু্জর করার োনব জািাই।  

 

রাে সদঙ্ঘর মািবানধকার কনমিিার সজেখািার মাধযদম সকানভড ১৯ এর সিংক্রমণ েন়েদ়ে 
প়োর আিঙ্কা প্রকাি কদরদেি। 

 

প্রসেে উদিখয আদমনরকার বার এযাদসানসদ়েিদির মািবানধকার সকন্দ্র, ভারদের নবনভন্ন 
সজদে বনন্দ মািবানধকার কমীদের মুক্ত করার জিয ভারে সরকাদরর কাদে সুপানরি 
কদরদে। 

 

আমরা অেযি উনিগ্ন সয এইরকম অনেমানরর সমদ়ে নবনিষ্ট মািবানধকার কমীদের এবিং 
প্রনেবানে োত্রদের আটক কদর রাখা হদ়েদে। আমাদের সেদির প্রনেবানে কন্ঠ রুদ্ধ করার 
সেদ়ে এই অনেমানরদক, সজেখািা়ে এবিং সজেখািার বাইদর কীভাদব সকদের জিয সঠকাদিা 
যা়ে, সসনেদকই নবদিষ িজর সেও়ো অনধক প্রদ়োজি।  



 

এই সুপনরনেে মািবানধকার কমীরা এবিং প্রনেবানে োত্ররা নিিঃস্বার্ি ভাদব উন্নে ভারদের 
স্বপ্ন সেদখ  এনগদ়ে এদসদেি। অনেমানরর সমদ়ে োঁদের ইিাকৃে ভাদব সজেখািার বনন্দ কদর 
রাখার েদে যনে সকািও ভাদব োঁদের সিংক্রমণ ঘদট, সরকার সস'জিয োন়ে র্াকদবি। 

 

মািবানধকার কমীদের এবিং গণোনিক পদ্ধনের প্রনেবানেদের সদে এই সরকার কী আেরণ 
কদর, সসনেদক আমরা, ভারেবাসীরা, এবিং সসইসদে সারা পৃনর্বীর মািুষ, েীক্ষ্ণ িজর 
রাখব। সমস্ত সমাজকমী ও মািবানধকার কমীদের অনবেদে জানমদি মুনক্ত নেদে হদব। এটাই 
আমাদের একমাত্র োনব। 

 

 

 

 

  


