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           সকল ধরণণর ববষণমমর অবসসন ঘটটণয় একটট সমতস টভটতক রসষ বতটর করণত হণব

             দটলতণদর উপর সকল ধরণণর ববষণমমর অবসসন ঘটটণয় একটট সমতস টভটতক রসষ বতটরণত আমসণদর সকলণক  
             এটগণয় আসণত হণব এবব পসশসপসটশ এই দটলত জনণগসটষর পটত যযণকসন ধরণণর অবমসননসকর কমরকসণনর পটত  

       আমসণদর আণনসলন বসবলসণদশ দটলত পটরষণদর সসণথ অবমহত থসকণব     । আজ ৬ টডণসমর ২০    ১৪ টবশ মযরসদস টদবস 
          উদযসপন উপলণক যবসরকসরর উনয়ন সবগঠন পটরতসণ ও বসবলসণদশ দটলত পটরষদ (টবটডটপ)   এর আণয়সজণন 

            এবব মসননণষর জনম ফসউণনশণনর সহণযসটগতসয় যকশবপনর পসবটলক ময়দসণন অননটষত গণ সমসণবশ ও আণলসচনস 
             সভসয় পধসন অটতটথর বকবমকসণল যকশবপনর উপণজলস যচয়সরমমসন এইচএম আটমর যহসণসন আমন এ কথস বণলন। 

           বসবলসণদশ দটলত পটরষদ যকশবপনর উপণজলস শসখসর সভসপটত অসরম দসণসর সভসপটতণত আণয়সটজত অননষসণন 
সতগত বিক্তবিব্য রতখখেন বিততাংলতখদেশ দেবলত পবরষখদের পকেনপয় কেবমিটির সতধতরণ সমতদেকে অখশতকে দেতস এবিতাং   সমসটনত অটতটথ টহণসণব 

           উপটসত টছণলন টমলন দসস টনবরসহর পটরচসলক পটরতসণ ও উপণদষস বসবলসণদশ দটলত পটরষদ , যমস:  আবনস সসমসদ 
   টবশসস যময়র যকশবপনর যপপরসভস,      আবনল জটলল অটফস ইনচসজর পকেশবিপপুর থতনত,  পমিত:  আবপুল লবতফ রতনত ভতইচ 

পচয়তরমিব্যতন পকেশবিপপুর,  এড.  বমিলন বমিত্র ববিবশষ্ঠ আইনজপবিপ,  এড.  আবিপু বসবদ্দিকে ববিবশষ্ঠ আইনজপবিপ,  উৎপল পদে ববিবশষ্ট সততাংবিতবদেকে ও 
মিহতসবচবি বহনপু মিহতখজতট, এমি আর সতসা্ইদে সভতপবত পকেশবিপপুর পপ্রেস কতবি, ববিকেতশ দেতস সমিন্বয়কেতরপ পবরত্রতণ ও সমিন্বয়কে ববিবডবপ, মিবজবির 
রহমিতন ইউবপ সদেসব্য পগগৌবরখঘতনত ইউবনয়ন পবরষদে, পমিত: নজরপুল ইসলতমি দেবলত পনতত মিবনরতমিপপুর উপখজলত ও আওয়তমিপলপগ পনতত, এড. 
বমিলন বমিত্র ববিবশষ্ঠ আইনজপবিপ, বিতবিপু তপন কুমিতর পঘতষ মিনপু  সতধতরন সমতদেকে পপুজত উদেযতপন কেবমিটি পকেশবিপপুর উপখজলত, অবসত কুমিতর 
পমিতদেকে প্রেক্তন অধব্যতপকে পকেশবিপপুর কেখলজ এবিতাং ববিবশষ্ঠ সমিতজ পসবিকে, রবফকুল ইসলতমি বপটপু  সহ-সভতপবত বিততাংলতখদেশ আওয়তমিপলপগ পকেশবিপপুর 
উপখজলত, আলতউবদ্দিন আলত ইউবপ পচয়তরমিব্যতন ৬ নতাং পকেশবিপপুর সদের ইউবনয়ন পবরষদে, দেবলত ছতত্র পনতত শতাংকের দেতস এবিতাং অনপুষ্ঠতন 
সঞতলনত কেখরন উজ্জল দেতস পপ্রেতগতমি অবফসতর পবরত্রতণ প্রেদেপপ প্রেকেল্প প্রেমিপুখে।অনপুষ্ঠতখন বিক্ততরত সম্প্রবত ২০১৪ সতখলর প্রেতথবমিকে বশকত সমিতপনপ 
পরপকতয় বহনপু ধর্ধমি ও ননবতকে ধমির্ধ বশকত ববিষখয়র প্রেশ্নপখত্রর মিতধব্যখমি একেখকেতটি দেবলতখদের অবিমিতননতকের প্রেশ্নকেতরপখদের দেদৃসতন্তমিমূলকে শতবস্তির  
দেতবিপ জনতখনত হয়।

Question setters should be punished; speakers demanded in dignity day 
observations at Keshobpur.

Dalit’s in Bangladesh often deprived, excluded from the society and defined as untouchable. They are 
politically, economically, socially excluded and exploited. Sometimes, dalit’s are not allowed in access to 
public places, they have poor access to justice, services and resources. Still social caste practice remains 
although Bangladesh Constitutions recognizes all human being have equal right and state never show any 
kind of discrimination based on caste, gender and class. But it is very much painful that dalit prey of 
contempt in earlier PSC examination 2014. 
Dalit leaders of keshobpur Mr. Shanker Das, Ashim Das, Mujbur Rahman, Nazrul Islam, Tapsoh Das, 
Mithun Das,  Taposhi  Rani  Das also told in  the  street  gathering at  Trimohinir  mor  of  Keshboupr  on 



occasion  of  observance  of  world  dignity  day.  More  than  thousand  of  dalit  peoples  in  keshobpur 
remonstrance and severe blamed to those question setters through rally, road strikes, human chain and 
half day walkout of cobbler labors on 5 December 2014, 10.00 am.  

Bangladesh Dalit Parishad (BDP) and  Parittran with the support of Manusher Jonno Foundation arranged 
colorful rally, human chain, road strikes, street gathering and mass mobilization at Keshobpur upazilla 
public ground in the aim of protest caste based discrimination and violence against dalit with highlighting  
the  demand  of  immediate  enactment  of  anti  discrimination  act  and  with  the  demand  of  exemplary  
punishment to who set out the contradictory question in last concluding primary education examination.  

Milan Das, Executive Director of Parittran, Ashok Das, General Secretary of Bangladesh Dalit Parishad,  
Bikash Das, Coordinator of Bangladesh Dalit Parishad & Parittran, Dalit women leader Champa Sarker,  
Uzzal  Das  also  spoke  in  the  mobilization.  They  demanded  immediate  enactment  of  proposed  anti  
discrimination law to establish dalit human right and dignity. So called higher caste and influentials in 
society doesn’t recognized the equal dignity but who has taken vote and during election they never shown 
discrimination  against  dalits.  We all  of  dalits  should  be  united  and strongly  urged to  govt.  for  take 
affirmative action to enact the anti discrimination law.    

Chief Guest of the conference Mr. H.M Amir Hossain, Honorable Upazila Chairman stated that we have 
to raise a slogan that “do away with castism and let humanity be free”. He also putted important remarks  
that it is time to eliminate caste based discrimination from the society as well as to reduce discrimination 
anti discrimination act is needed. The conference was chaired by Ashim Das, President of Bangladesh 
Dalit Parishad (BDP), Keshobpur. 

Thana in-charge Abdul Jalil, Upazila vice chairman Abdul Latif Rana, Mayor of keshobpur municiple  
Abdus Samad Biswas, Chairman Alauddin Ala, Advocate Milan Mitro, Advocate Abu Bakkar Siddique, 
Media personal Utpal Dey, S.R. Sayeed, Upazila president of BPUP Mr. Ashit kumar modok, secretary 
Mr. Tapan kumar ghosh montu, Political leader Rafikul Islam Pitu were special guests of conference.
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