“েযখােন সূেযর� আেলা েপৗ�ছােত পােরনা”
বাংলােদেশ েজারপূবক
� �ম কাে�র এক দশক

সারমম �
আিম ভীষণ েভেঙ পেড়িছ। আমােক মা বেল ডাকার আর েকউ েনই। আমার েছেল আমার কােছ
আবার িফের আসুক, এখন েকবল এটাই আমার চাওয়া। আমরা এটা িনেয় আর কখনও কথাও
বলেবানা। যা যা ঘেট েগেছ আমরা েসসব িকছ� ভ�েল যােবা, দয়া কের আমার েছেলেক িফিরেয়
আনুন। আমার সবিকছ� হািরেয় েগেছ।
-আয়শা আিল, মাসুম-এর মা,বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দেলর একজন রাজৈনিতক কম� িছেলন যােক ২০১৩ সােল
র�ািপড একশন ব�ােটিলয়ান (র�াব) এর স�াসিবেরাধী আধাসামিরক বািহনী ত� েল িনেয় যায়।

যারা “িনেখাঁজ” হেয়েছন, তাঁেদর েবশীরভাগই িবেরাধীদেলর েনতা, কম� যারা �ায়ই তােদর
অপহরেণর জন� সরকারেকই দায়ী কেরন, েযখােন িনেজরা যােত ে��ার না হন েস কারেন
িনেজরাই লুিকেয় থােকন…… িকছ� িকছ� “িনেখাঁজ”-এর ঘটনা েতা খুবই হাস�কর।
- েম ২০১৮ েত �কািশত এক�ট স�াদকীয় েত সজীব আহেমদ ওয়ােজদ এ কথা বেলন। সজীব আহেমদ ওয়ােজদ
�ধানম�ী েশখ হািসনার পু� এবং সরকােরর তথ� ও েযাগােযাগ�যু��–িবষয়ক উপেদ�া।

২০১৪ সােল বাংলােদেশর জাতীয় আদালত মীর কােশমেক, বাংলােদেশর িবেরাধী দলীয় রাজৈনিতক
সংগঠন জামাত-ই-ইসলাম এর অন�তম ���পূণ েনতা,
�
মৃত��দে�র আেদশ েদয়। তােক ১৯৭১ এর
মু��যুে� পািক�ানী বািহনীর সে� তার েযাগসাজশ ও মানবতািবেরাধী অপরােধর অিভেযােগ এ রায়
েদওয়া হয়। তার েছেল মীর আহমাদ িবন কােশম, িযিন আরমান নােমও পিরিচত, এই মামলার িব�ে�
আিপল করেত সাহায� করিছেলন এবং েখালাখুিলভােবই জনসমে� এই রােয়র ভারসাম�হীনতা িনেয়
�কােশ� �� কথা বলেতন। আওয়ামী লীেগর েনতৃ�াধীন সরকার এই িবচার িনেয় েযেকােনা ধরেণর
সমােলাচনা দমন করেত ব�পিরকর িছল। ২০১৬ সােলর জুলাই মােস, আরমান িহউম�ান রাইটস
ওয়ােচর একজন গেবষকেক িলেখিছেলন েয: "আিম বলেত পাির না েয আমার িনেজর িনরাপ�া িনেয়
আিম এখন িচি�ত নই।"
এক মাস পের, ২০১৬ এর আগে�র ৯ তািরেখ, আইনশৃ�লা র�াকারী বািহনীর সদস� দািব করা সাত বা
আটজন ব��� তার �ী, েবান এবং স�ানেদর উপি�িতেত, বািড় েথেক আরমানেক ত� েল িনেয় যায়। ওই
ব���েদর কােছ েকানও ধরেনর পেরায়ানা িছল না এবং জািনেয়িছল �জ�াসাবােদর পর আরমানেক
েছেড় েদওয়া হেব। পাঁচ বছর েপিরেয় েগেলও আরমান আর িফের আেসিন। ঊ�তন
� সরকাির কমকত�
� ারা
সহ কতৃপ
� � তােক ে�ফতােরর িবষয়�ট অ�ীকার কের। আরমােনর পিরবার তার িনরাপ�া এবং তােদর
িনেজেদর িনরাপ�ার িবষয় িনেয় উি��। একপযােয়
� িনেখাঁেজর িবষেয় ��ে�র সােথ সংবাদ �চােরর
পর আরমােনর পিরবার জানায়, আইনশৃ�লা বািহনী তােদর বািড়েত অিভযান চালায়। একজন আ�ীয়
জানান "এ�ট ভীষণ ভয়ংকর িছল" । “িসঁিড় ভিত� পুিলশ অিফসার দাঁিড়েয় িছল।" তার আ�ীয়রা আরও
জানান েয িনরাপ�া বািহনী হঠাৎ কের উপি�ত হেত থােক, �ায়ই রােতর েবলাও। এই পুিলশেদর সােথ
কখেনাই নারী কনে�বল থােক না, অথচ ঐ বািড়েত েকবল মিহলা ও েমেয়রা- আরমােনর মা, �ী এবং
দুই েমেয় - বসবাস করত।
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যিদও িবেরাধী দলীয় সংগঠন বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল এবং �মতাসীন আওয়ামী লীগ উভেয়র
পূববত�
�
সরকােরর অধীেন, বাংলােদেশর িনরাপ�া বািহনী দীঘিদন
�
ধের িনযাতন
�
ও িবচারবিহভূ ত
� হত�া সহ
��তর মানবািধকার ল�ন কেরেছ, িক� �ধানম�ী েশখ হািসনা ওয়ােজেদর এক দশকব�াপী শাসন
ব�ব�ার উে�খেযাগ� ঘটনা�েলার এক�ট হল এই েজারপূবক
� িনেখাঁজ হওয়ার ঘটনা। ২০০৯ সােল যখন
�ধানম�ী েশখ হািসনা যখন দািয়� �হণ কেরন, তখন েজারপূবক
� িনেখাঁেজর িতন�ট ঘটনা ঘেটিছল।
২০১৪ সােলর জানুয়ািরেত পরবত� িনবাচেনর
�
আগ পয�,
� এই সংখ�া িছল ১৩০ �টরও েবশী। ২০১৮
সােলর িডেস�েরর িনবাচেনর
�
আেগর বছর ৯৮ �ট মামলা করা হেয়িছল।
বাংলােদশ সরকার তবুও েজারপূবক
� িনেখাঁেজর �ায় সম� অিভেযাগ ��ভােব অ�ীকার কের এেসেছ।
এর পিরবেত�, যারা েজারপূবক
� িনেখাঁজ হেয়িছল, তােদরেক জনস�ুেখ এেন অথবা ে�ফতার েদিখেয়
কতৃপ
� � �ায়ই দািব কের েয, তারা কখেনা িনেখাঁজ হনিন। ২০১৯ এর জুলাই মােস এই িনযাতেনর
�
িব�ে� গ�ঠত কিম�ট েজারপূবক
� িনেখাঁেজর িবষয়�ট পযােলাচনা
�
কের। আইনম�ী আিনসুল হক
েজারপূবক
� িনেখাঁেজর অিভেযােগর নিথভ�� অিভেযােগর িবষেয় উে�গ �কাশ কের বেলনঃ
বাংলােদেশ �ায়ই েজারপূবক
� িনেখাঁেজর ঘটনা ঘটেছ, এই অিভেযােগর সে� আমরা একমত নই।… েবশ
িকছ�িদন ধের এক�ট �বণতা েখয়াল যাে� েয [িনেখাঁজ ব���েদর] সব ে�ে�ই িনেখাঁেজর ঘটনােক
েজারপূবক
� �ম বেল �চার করা হে�। এ�ট সরকােরর সফলতােক ঢাকেত ও অস�ান করার সু��
অিভ�ায় িনেয় করা হেয়েছ। তথাকিথত বলপূবক
� �েমর অিভেযাগ িমথ�া �মাণ কের অেনক ে�ে�
কিথত ভ��েভাগীরা আবার হা�জর হেয়েছন।
েরাম সংিবধােনর অধীেন েজারপূবক
� �েমর পিরভাষােক সং�ািয়ত করা হেয়েছ- েযটােত বাংলােদশ
এক�ট প� - “েকান েদশ বা রাজৈনিতক সং�ার অনুেমাদন, সমথন� বা অনুেমাদন সােপে� েকান
ব���েক ে�ফতার, আটক বা অপহরণ করার পর, ঐ ব�া��র মু��র স�াবনা বা অব�ান স�িক�ত
িবষেয় েকানও তথ� �দান করা হেবনা। ” এর মােন হল েয একজন ব���েক যিদ িকছ� সময় ে��ােরর
পের মু� েদখােনা হয় বাজনসমুে� আনা হয় তাহেল রা��য় বািহনীেদর �ারা আটক বা অপহরেণর এই
সময়�টেক েজারপূবক
� িনেখাঁজ িহেসেব ধরা হেবনা। ২০১৬ সােলর িববৃিতেত, েজারপূবক
� িনেখাঁজ হওয়া
িবষয়ক কিম�ট এবং েজারপূবক
� বা অিন�াকৃত িনেখাঁেজর িবষেয় ওয়ািক�ং �প েজার িদেয় বেলিছল েয
", িনেখাঁজ যত �� সমেয়র জন� েহাক না েকন, েজারপূবক
� িনেখাঁজ হওয়ার জন� েকানও সময়সীমা
ূ ই
েনই। যখন একজন ব���েক আইেনর সুর�ার বাইের রাখা হয় তখন �িত মুহত
� তা েজাড়পূবক
�
�মিহেসেব গণ� করা হয় ।

বাংলােদশী মানবািধকার েগা��র মেত, �ধানম�ী েশখ হািসনা �মতা �হেণর পর েথেক �ায় ৬০০
জনেক িনরাপ�া বািহনী েজার কের �ম কেরেছ। এর মেধ�, েবিশরভাগ মানুষেক মু�� েদওয়া হেয়িছল
অথবা আনু�ািনকভােব ে��ার েদিখেয় আদালেত হা�জর করা হেয়িছল । অেনকেক আবার মৃত অব�ায়
পাওয়া েগেছ। িহউম�ান রাইটস ওয়াচ গত এক দশেক বাংলােদেশ ৮৬ �ট েজারপূবক
� �ম হওয়ার ঘটনা
যাচাই কেরেছ, েযখােন িনেখাঁজ হওয়া ব�া��র অব�া স�েক� আর জানা যায়িন।
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বাংলােদেশর িনরাপ�া বািহনীর েজারপূবক
� �ম হওয়ার িবষয়�ট - আ�জ�ািতক সং�া, জািতসংঘ, সুশীল
সমাজ েগা��, সাংবািদক, বাংলােদশ জাতীয় মানবািধকার কিমশন, এবং ভ��েভাগী ও তােদর পিরবার
কতৃক
� নিথভ�� করা হেয়েছ।
২০১৭ সােলর এি�ল মােস, সুইিডশ েরিডও র�ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়েনর (র�াব) একজন িসিনয়র
কমকত�
� ার সােথ েগাপেন েরকড� করা এক�ট সা�াৎকার স�চার কের, িযিন স�াস �িতেরােধর আধা সামিরক বািহনীর কমকত�
� া, িযিন �ীকার কেরেছন েয বািহনী িনয়িমতভােব মানুষেক ত� েল েনয়, হত�া
কের এবং মৃতেদহ�িল েফেল েদয়। সা�িতক এক�ট তথ� �িতেবদেন, েগাপেন িচ�ধারণ করা এক�ট
িভিডও িচ� আল জা�জরা �কাশ কের দািব করেছ েয, তৎকালীন বাংলােদশ েসনা�ধান েজনােরল
আ�জজ আহেমেদর ভাইেদর মেধ� একজন গব কের
�
বেলিছেলন েয িতিন র�াবসহ বাংলােদেশর িবিভ�
িনরাপ�া র�াকাির বািহনীেদরেক তার ব���গত ও রাজৈনিতক উে�েশ� ব�বহার করেত পােরন।
িতিন েরকিড�ংেয় বেলেছন "আমার গ�াং�াররা হল র�াব" । “আমার মা�ােনর দরকার েনই। এরাই (র�াব)
আমার মা�ান। কাউেক ত� েল িনন, আটক ক�ন। তারা টাকা কামায়, আিম টাকা কামাই। একদম েসাজা
িহসাব। ”
ভ��েভাগী, তােদর পিরবােরর সদস�েদর এবং েজারপূবক
� �েমর সা�ীেদর �ায় ১১৫ �টরও েবিশ
সা�াৎকােরর উপর িভি� কের ৈতরী এই �িতেবদন�ট, েজারপূবক
� �েমর তদ� এবং অপরাধীেদর
জবাবিদিহতার দায়ব�তা িনেয় - �ািত�ািনক এবং িবেশষ ে�ে� বাংলােদশ কতৃপ
� ে�র উদাসীনতা
�মাণ কের । এছড়া েজারপূবক
� �েমর িশকার এবং তােদর পিরবােরর জন� ন�ায়িবচার িন��ত করা, এই
�থা�টর িব�ার ব� করা এবং ভিবষ�েত অপব�বহার েরাধ করার জন� আ�জ�ািতক ে�কেহা�ারেদর
�েয়াজনীয় ব�ব�া েনওয়া উিচত।

িনরাপ�া বািহনীর অপব�বহার: কতৃ �
� বাদী শাসেনর এক�ট অংশ
বাংলােদশ সরকােরর সমােলাচক এবং িবেরাধী রাজৈনিতক দেলর ব���েদর িব�ে� আইন বিহভূ ত
� ভােব
েজারপূবক
� �েমর সংখ�া বৃ�� অন�ান� ��তর �মতার অপব�াবহােরর সে� আওয়ামী লীেগর
�মবধমান
�
ৈ�রাচারী শাসেনর িবষয়�টর সংেযাগ রেয়েছ ।
কতৃপ
� � শাি�পূণ িবে�াভ
�
বা েসাশ�াল িমিডয়ায় সরকােরর সমােলাচনার জন� শত শত বাংলােদিশেক,
এমনিক িশ� িকেশারেদরও ে�ফতার কেরেছ। এই ে�ফতােরর অিধকাংশই ২০১৮ সােল পাস করা
অ�� িড�জটাল িনরাপ�া আইেনর অধীেন হয় যা আইনশৃ�লা র�াকারী বািহনীেক �মতা েদয় েয
কাউেক ে�ফতার করেত যারা এমন েকােনা তথ� সামা�জক গণমাধ�েম েপা� কের যা িকনা
"সা�দািয়ক স�ীিত ন� কের বা অি�িতশীলতা সৃ�� কের বা িবশৃ�লা সৃ�� কের বা আইনেক িবি�ত
করেত পাের- এবং -অি�র পিরি�িত, "অথবা এমন িকছ� যা" ধম�য় অনুভূিতেত আঘাত কের। "
"�সফায়ার" বা "ব�ুকযু�" এই নাম ব�বহার কের িবিভ� দেলর েনতা এবং কম� সহ, িনরাপ�া বািহনী
শত শত মানুষেক িবচারবিহভূ ত
� ভােব হত�া কের, িবচারবিহভূ ত
� হত�াকা�েক আড়াল করার জন� ব�ব�ত
“েযখােন সূেযর� আেলা েপৗ�ছােত পােরনা”
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একটা ইিতবাচক শ� েযখােন কতৃপ
� � িমথ�াভােব দািব কের েয সে�হভাজন একজেনর সে� সশ�
ব�ুকযুে�র সময় েস �িলিব� হয়। এ�েলা এতটাই সাধারণ ঘটনা িহেসেব দািড়েয়েছ েয ২০২০ সােল
িকছ� বাংলােদশী সংসদ সদস� েখালাখুিলভােব আেরা “�সফায়ার” হত�ার আহবান জািনেয়েছন।
বাংলােদেশর িনরাপ�া বািহনীর িবচারবিহভূ ত
� সিহংসতা �ায়ই রাজৈনিতক। জাতীয় িনবাচনেক
�
সামেন
েরেখ িবচারবিহভূ ত
� মৃত��দ� এবং েজারপূবক
� িনেখাঁজ হওয়া গত দশেক উে�খেযাগ�ভােব বৃ�� েপেয়েছ
েযটা �মতাসীন আওয়ামী লীগ �মতা বজায় রাখার জন� কেরেছ।।
মানবািধকার সংগঠন�েলার মেত, জানুয়ারী ২০১৪ সােলর িনবাচেনর
�
আেগ িনরাপ�া বািহনীর
িবচারবিহভূ ত
� হত�াকা� আকাশচ��ী হেয়েছ, ২০১২ সােল েযখােন ৭০ �ট িরেপাট� করা হেয়েছ েসখােন

২০১৩ সােল ৩২৯ �ট মামলা হেয়েছ - �ায় ৪০০ শতাংেশর কাছাকািছ বৃ��। ২০১৪ সােলর িনবাচেনর
�
আেগ েজারপূবক
� �ম হওয়া একইভােব বৃ�� েপেয়েছ, িবেশষ কের িবেরাধী দল�িলেক ল�� কের।
মানবািধকার সংগঠন�েলার মেত, ২০১৩ সােল কিথত ৫৪ �ট েজারপূবক
� িনেখাঁজ িছল - যা আেগর
বছের িছল ২৬ �ট,নত� ন েজারপূবক
� �েমর পিরমান আেগর েচেয় ১০০ শতাংশ েবিশ।
২০১৪ সােলর জানুয়ািরেত বাংলােদেশর সংসদীয় িনবাচন
�
অত�� সিহংস িছল। িনবাচেনর
�
আেগ এবং
পের কেয়ক মাস ধের রাজৈনিতক সিহংসতার কারেণ সারা েদেশ শত শত মানুষ িনহত ও আহত হয়, যার
েবিশরভাগই িবেরাধী দেলর সদস�েদর �ারা সংঘ�টত হেয়িছল। আওয়ামী লীেগর েনতৃে�, সরকার পুিলশ
এবং র�াব সহ "েযৗথ বািহনীর" িবিধর অধীেন িনরাপ�া বািহনী েমাতােয়ন কের, যারা পৃথকভােব বা েযৗথ
অিভযােন িবচারবিহভূ ত
� ফাঁিস, েজারপূবক
� �ম, এবং িনিবচাের
�
ে��ার কের। েস বছর �ধান িবেরাধী
দল�েলা িনবাচন
�
বজ�ন কের এবং আওয়ামী লীেগর েনতৃ�াধীন েজাট সংসেদর অেধেকর
�
েবিশ আসন
িনেয় িবনা �িত���তায় সংখ�াগির�তা লাভ কের।
২০১৮ সােলর িনবাচেনর
�
আেগ, িনরাপ�া বািহনীর িবচারবিহভূ ত
� হত�াকা� এবং িনেখাঁজ হওয়ার ঘটনা
পুনরায় বৃ�� েপেয়িছল। মানবািধকার সংগঠন�েলার িরেপাট� অনুসাের, িবচারবিহভূ ত
� হত�াকা� ২০০
শতাংশ বৃ�� েপেয়েছ এবং েজারপূবক
� �ম হওয়ার ঘটনা আবার ৯৮ �ট মামলায় উেঠ এেসেছ - যা
আেগর বছেরর ত� লনায় মা� ১০ শতাংশ েবিশ িক� ঊ�মু� খী �বণতার অংশ িহেসেব এ�ট িবদ�মান।
২০১৮ সােলর িনবাচেনর
�
আেগ একজন কম� িহউম�ান রাইটস ওয়াচেক বেলিছেলন:
গণমাধ�ম এবং সুশীল সমােজর ে�ে�, আিম মেন কির না েয আমােদর কখনও এমন খারাপ পিরি�িত
িছল। এমনিক পূববত�
�
সামিরক শাসেনর অধীেনও মানুেষর কথা বলার অিধকার িছল। েস সমেয় তােদর
েক �ম হেত হয়িন।
�মতাসীন দল গণ ে�ফতােরর েকৗশলও েমাতােয়ন কের। বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দেলর (িবএনিপ)
মেত, তােদর ৩০০,০০০ এরও েবিশ েনতাকম�েক "িমথ�া ও বােনায়াট" মামলায় অিভযু� করা হেয়েছ
এবং হাজার হাজারেক ে�ফতার করা হেয়েছ। এটা এতটাই উে�শ� �েণািদত িছল েয িবেরাধী দেলর
সদস�েদর মেধ� যারা মৃত, িবেদেশ বা হাসপাতােল ভিত� িছেলন তােদর িব�ে�ও অেনক মামলা দােয়র
করা হেয়িছল । এই ধরেণর ে��ার এত ঘন ঘন িছল েয তােদর এই ঘটনােক "ভূ েতর মামলা" বলা
আখ�ািয়ত করা হেয়িছল।
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েশষ পয�,
� এই েকৗশল�িলর মাধ�েম, গণভীিত েদখােনা, নজরদাির বাড়ােনা, গণমাধ�ম এবং
সমােলাচকেদর নীরব থাকার পিরি�িতর সৃ�� কের �মতাসীন আওয়ামী লীগ েনতৃ�াধীন েজাট ২০১৮
সােলর িডেস�েরর সাধারণ িনবাচেন
�
সংসেদর ৯৬ শতাংশ আসন �জেত েনয়।
মািক�ন যু�রা� এবং যু�রাজ�, েসইসােথ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এবং জািতসংঘ, সবাই এই অিনয়েমর
িবষেয় ��তর উে�গ �কাশ কেরেছ, অেনেক �াধীন তদে�র আ�ান জািনেয়েছ, যা �মতাসীন
আওয়ামী লীগ উেপ�া কের।

দায়মু��র শ� েগাড়াপ�ন
বাংলােদেশ িভ�মত েক দমন করার জন� িনরাপ�া বািহনীর রাজৈনিতকীকরণ, অিধকার ল�ন
কারীেদর পেদা�িত এবং পুর�ার �দান একধরেনর চািবকা�ঠ িহেসেব ব�বহার হয় । সরকার
জবাবিদিহতা িন��ত করা েথেক দূের অব�ান কের দাতা সরকার �েলার, জািতসংঘ, মানবািধকার সং�া
�েলা এবং সুিশল সমােজর আহবান বারবার উেপ�া কের দায়মু��র সং�ৃিত িচি�ত করা েথেক িবরত
েথেকেছ এবং পেরা� ভােব – �ত�� ভােব না হেলও -েজাড়পূবক
� �েমর ঘটনা ৈবধ কের
েগেছ।জািতসংঘ ২০২০ সােলর অে�াবের তার বািষক
� �িতেবদেন, েজারপূবক
� বা অিন�াকৃত �েমর
িবষেয় বাংলােদেশ �িমক সংগঠেনর ৭০ �ট অমীমাংিসত মামলা নিথভ�� এবং উে�খ কেরেছ:
এটা উে�গজনক েয েদেশ জবাবিদিহতার চচ�া না থাকার কারেণ এখনও এত মামলা আসেছ, যার মেধ�
েবশীরভাগই িবেরাধী রাজৈনিতক দল�িলর সােথ জিড়ত ব���েদর সােথ স�িক�ত । এ�ট িনেয় রাে�র
�িদ�ার অভাব িবষয়�টেক আরও জ�টল কের ত� লেছ।
২০১৭ সােলর েফ�য়ািরেত, ওয়ািক�ং �প এক�ট িববৃিত িদেয়িছল, জািতসংেঘর চারজন িবেশষ �িতিনিধ
�ারা অনুেমািদত, এক�ট িববৃিত জাির কের বাংলােদশ সরকারেক েজারপূবক
� িনেখাঁেজর ঘটনা ব� করার
আ�ান জািনেয়েছ। �থেম ২০১৩ সােলর ১২ই মাচ� এবং অিত স�িত ২০২০ এর ২৩ এি�ল - পুনরায় এই
�িতেবদন জাির করা হেলওসরকার ওয়ািক�ং �েপর বাংলােদশ সফেরর জন� বারবার করা এ আেবদেন
সাড়া েদয়িন।সরকার এটা �� কের িদেয়েছ েয িনরাপ�া বািহনীর �ারা েজারপূবক
� �েমর ঘটনা
� � বা�ব ে��াপটেক অ�ীকার কের এবং
েমাকািবলা করার েকান উে�শ� সরকােরর েনই, েযেহত� কতৃপ
আইনস�ত তদ�েক বাধা িদেয় থােক, যার ফলাফল ��প ভ��েভাগীেদর পিরবারেক বছেরর পর বছর এ

আঘাত সহ� করেত। হয় । এ�ট একই সােথ এই বাত�া েদয় েয এই চচ�া�টেক �মা কের েদয়া হয় যা দায়মু��র

সং�ৃিতেক �াধান� িদেয় থােক এবং েশষ পয�
� এর অথ হল
�
এ ধরেনর চচ�া �ায়ী হয় এবং ছিড়েয় পড়েত থােক।

উদাহরণ��প, ওয়া�� অগানাইেজশন
�
এেগইন� টচ�ার (ওএমিস�ট) এবং বাংলােদশী মানবািধকার েগা��
অিধকার কতৃক
� ২০১৯ সােলর নিথভ�� েযৗথ এক�ট �িতেবদেন িনযাতন
�
ও বলপূবক
� িনেখাঁেজর
অিভেযােগর জবােব �রা�ম�ী আসাদু�ামান খান সব অিভেযাগ অ�ীকার কের বেলন, “আমরা

� হত�াকাে�র
আপনােক েজার িদেয় বলেত পাির েয এই সরকােরর কােছ জানামেত �ম বা িবচারবিহভূ ত
একক েকান ঘটনা েনই।” েজারপূবক
� �ম হওয়ার িবষেয় ২০১৭ সােলর এক�ট �িতেবদেনর পর, ম�ী
িহউম�ান রাইটস ওয়াচেক এক�ট "��য়ার ক�াে�ইন" বা মানহািনকর �চাের অিভযু� কের দািব কেরন:

“েযখােন সূেযর� আেলা েপৗ�ছােত পােরনা”
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কােক আপিন বলেবন গােয়ব? অেনক ব�বসায়ী এই েদেশ তােদর ঋণ পিরেশাধ করেত ব�থ হেয়
�
আ�েগাপেন চেল যায়। পরকীয়ার স�ক� গেড় েতালার পর িকছ� মানুষ িনেখাঁজ হেয় যায়।এই ধরেনর
� ে�র প�ুেলার পযায়�ম
�
মাধ�েম সরকােরর েনতৃ� পযায়
� েথেক �কাশ পায়।
অ�ীকৃিত এবং উপহাস কতৃপ

উদাহরণ��প, ২০১৩ সােল পুিলেশর িডিব জ�ােকট পরা ব�া��রা িবএনিপ ছা�দেলর েনতা মিফজুল
ইসলাম রােশদেক ত� েল িনেয় যাওয়ার পের মা�ফা �মা যখন তার �ামীর[ মিফজুল ইসলাম রােশদ] িবষেয়
খবর েনয়ার জন� পুিলেশর েগােয়�া শাখার (িডিব) অিফেস যায় তখন অিফসাররা তােক িনেয় ঠা�া িব�প
কেরিছল এবং তারা বেলিছল েয তারা মিফজুেলর হিদস স�েক� িকছ�ই জানত না। তারা বেলিছল েয তার
এক�ট পরকীয়ার স�ক� িছল এবং তাই তােক েছেড় চেল িগেয়েছ।
� �ম হেয়েছ, তারা বেলন েয যখন তারা এক�ট পুিলশ িরেপাট�
অেনক পিরবার যােদর ি�য়জন েজারপূবক

নিথভ�� করার েচ�া কেরিছল, তখন পুিলশ আইন শৃ�লা র�াকারী বািহনীর িব�ে� অিভেযাগ �হণ
করেত অ�ীকার কের এবং েকউ েকউ �মিক ও হয়রািনর স�ুিখন হেয় িছল।

জািতসংঘ এবং সংি�� সরকােরর ভূ িমকা
িকছ� উে�খেযাগ� ���য়া রেয়েছ যার মাধ�েম সংি�� সরকার�েলা এবং জািতসংঘ েজারপূবক
� �েমর
অবসান এবং ভ��েভাগী ও তােদর পিরবােরর জন� ন�ায়িবচার আনেত বাংলােদশ সরকার ও িনরাপ�া

বািহনীেক �ভািবত করেত পাের। জািতসংঘ এবং সংি�� সরকার উভেয়রই উিচত বাংলােদশ িনরাপ�া
বািহনীর সে� স�েক�র ে�ে� বাড়িত যাচাই বাছাইেয়র �েয়াগ করা। জািতসংেঘর মানবািধকার

িবেশষ�েদর বাংলােদেশ েজারপূবক
� িনেখাঁজ হওয়ার িবষেয় এক�ট �াধীন আ�জ�ািতক তদে�র েনতৃ�

েদওয়া উিচত এবং জািতসংেঘর িডপাট্� েম� অব িপস অপােরশেনর উিচত েয েকােনা র�ািপড অ�াকশন
ব�াটািলয়েনর কমকত�
� ােদর জািতসংঘ শাি�র�ায় অংশ েনওয়া িনিষ� করা। দাতা সরকার এবং বািণজ�
অংশীদারেদর র�াবেক েভেঙ েদওয়ার আ�ান জানােনা উিচত; যু�রা�, যু�রাজ�, কানাডা, ইইউ এবং
মানবািধকার িনেষধা�া শাসনকারী অন�ান� সরকারেক েজারপূবক
� �ম হওয়া এবং অন�ান� ��তর
অপব�বহােরর জন� কমাে�র দািয়��া� শীষ কম
�
কত�
� ােদর ওপের িচি�ত িনেষধা�া আেরাপ করা
উিচত। বািণজ� অংশীদারেদর বাংলােদেশ ৈ�ত ব�ব�ত নজরদাির সর�ােমর সকল র�ািনর মূল�ায়ন করা
উিচত।

িনরাপ�া বািহনীর �িশ�ণ
দাতা সরকার�েলার উিচত বাংলােদশ িনরাপ�া বািহনীর সােথ েয েকান �কার স�ৃ�তার জন� বাড়িত
যাচাই -বাছাই করা। ২০১৮ সােল, যু�রা� র�ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়নেক েলিহ সংেশাধেনর অধীেন
�িশ�ণ �হেণ বাধা েদয়, যা মানবািধকার ল�েনর ইিতহাস সহ রা��য় বািহনীর �িত সমথন� েক সীিমত
�
ও
কের েদয়। ২০১১ সােল যখন উইিকিল� েথেক জানা যায় েয যু�রাজ� সরকার এই ইউিনটেক অথায়ন
�িশ�ণ িদে� তখন ব�াপক সমােলাচনার পর ি�েটন র�াবেক �িশ�ণ েদওয়া ব� কের েদয়।
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তেব, র�াব েযেহত� স�ূণ�েপ
�
েসেকে�ড কমকত�
� ােদর �ারা গ�ঠত হেয় থােক, অন� পুিলশ বা সামিরক

ইউিনট�িলর জন� যু�রা� ও যু�রােজ�র সমথন� চূ ড়া�ভােব র�াবেক সাহায� করেত পাের। যু�রা�,
যু�রাজ� এবং বাংলােদেশ িনরাপ�া খােতর সহায়তার সােথ জিড়ত অন�েদর র�াবেক েভেঙ েফলার
আ�ান জানােনা উিচত এবং �িত�ট ে�ে� িনরাপ�া বািহনীর অপব�বহােরর িবষেয় উে�গ �কাশ করা
উিচত। যু�রাে�র িডপাট্� েম� অব ে�ট এর বু�েরা অব পিল�টক�াল িমিলটাির অ�াফ�ায়ােসর� িন��ত করেত
হেব েয ে�াবাল িপস অপােরশন ইিনিশেয়�টেভর অধীেন েকােনা রকেমর সহায়তা র�ােবর সদস�েদর
জািতসংঘ শাি�র�া অিভযােন েমাতােয়েনর জন� েযন �িশ�ণ িদেত ব�বহার করা হয় না।

জািতসংঘ শাি�র�া
জািতসংঘ শাি�র�ায় অন�তম অবদানকারী েদশ হল বাংলােদশ । ২০২০ সােল, িবিভ� িমশেন ৬,৭৩১
ৈসন� েমাতােয়ন কের এ�ট সেবা�
� অবদানকারী েদশ িহেসেব িছল। ২০১৯ সােলর নেভ�ের বাংলােদশ
পুিলশ জািতসংঘ শাি�র�া অিভযােন অবদােনর জন� ে�� পুিলশ ইউিনট পুর�ার লাভ কের।
তেব, যারা িনেজর েদেশ িনযাতন
�
করেছ তােদর িবেদেশ জািতসংঘ িমশেন েমাতােয়ন করা হে� িকনা তা

�� নয়। িনযাতেনর
�
িব�ে� কনেভনশেনর অধীেন বাংলােদেশর ২০১৯ এর দায়ব�তার পযােলাচনার
�
সময় তার সমাি� পযেব�েণ,
�
িনযাতেনর
�
িব�ে� কিম�ট বেলেছ েয, "এমন �িতেবদেন এটা উি��তার
� কম�েদর �ায়ই জািতসংঘ শাি� িমশেন চাকিরর জন�
িবষয় েয র�ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়েন কমরত
েমাতােয়ন করা হেয়েছ।“
জািতসংেঘর উিচত সামিরক বািহনীর সে� তার স�েক�র ব�াপকভােব পযােলাচনা
�
করা। জািতসংঘ
িমশন এবং উ�পদ� পেদ বাংলােদিশ বাড়িত ৈসন� েমাতােয়েনর িবষেয় সকল আেলাচনা এই ধরেনর
তদে�র ফলাফল পয�
� �িগত রাখা উিচত। েযসব কমা�াররা ��তর মানবািধকার ল�েনর জন� দায়ী,
এবং যােদর কমা�াররা তােদর কমাে�র অধীেন ব���েদর �ারা অপব�বহার �িতেরাধ বা শা�� িদেত
থােকন তােদর েযেকােনা ইউিনেটর সে� জািতসংেঘর িডপাট্� েম� অব িপস অপােরশেনর সব
ব�থ হেয়
�

স�ক� িছ� করা উিচত।এছাড়াও, জািতসংেঘর িডপাট্� েম� অব িপস অপােরশেনর উিচত জািতসংঘ
� ােদর িনিষ� করা এবং জািতসংেঘর কমকত�
� ােদর িহউম�ান
েমাতােয়ন েথেক র�াব-সংি��তার সকল কমকত�
�
�মতা বৃ�� করা, েযখােন
রাইটস ��িনং স�িক�ত জািতসংেঘর ২০১২ নীিতর অধীেন বাড়িত পযােলাচনার

জািতসংেঘর কােজ িনেয়া�জত করা েকান ব��� "আ�জ�ািতক মানবািধকার আইন এবং আ�জ�ািতক
মানিবক আইেনর ল�ন" কেরিন তা যাচাই- বাছাই করার �েয়াজন পেড়।
� �দান কের
জািতসংঘ িমশেন েমাতােয়ন সামিরক কমকত�
� ােদর িনজেদেশ এবং িবেদেশ তােদর মযাদা
� ারা আ�জ�ািতক মানবািধকার আইন
থােক। জািতসংঘেক িন��ত করেত হেব েয, েযসব কমকত�
ল�েনর সে� জিড়ত - অথবা যারা তােদর িনেদ� শনায় আেদশ পালন কিরেয়েছন - তােদর ভিবষ�ত
শাি�র�া িমশন বা জািতসংেঘর অন� েকােনা পেদ েমাতােয়ন না করা।
বত�মান পুিলশ মহাপিরদশক,
� েবনজীর আহেমদ, িযিন র�াব যখন ��তর মানবািধকার ল�েনর সােথ
জিড়ত িছল, তখন র�ােবর কমা�ার িছেলন, এর আেগ জািতসংেঘর বসিনয়া িমশেন (UNMIBH),
কেসােভােত জািতসংঘ িমশেন (UNMIK) একজন কি�নেজ� কমা�ার, এবং িনউ-ইয়েক� জািতসংঘ
“েযখােন সূেযর� আেলা েপৗ�ছােত পােরনা”
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সদর দফতের তৎকালীন িডিপেকও-এর চীফ অব িমশন ম�ােনজম�া� এবং সােপাট� েসকশন, ও অিফসার ইন
�
চাজ� িহসােব দািয়� পালন কেরেছন। ২০১৫ সােলর িডেস�র েথেক ২০১৬ সােলর েম মাস পয�,
জািতসংঘ তােক জািতসংঘ পুিলশ িবভাগ পযােলাচনা
�
করার জন� এক�ট আ�জ�ািতক �েরর "�াধীন
প�ােনল" -এ িবেশষ� সদস� িহেসেব িনযু� কের।
�
িবচারবিহভূ ত
� হত�াকা� এবং বলপূবক
� িনেখাঁজসহ-পুিলশ �ধান এবং অন�ান� েনতারা যারা-- িনযাতন,
আ�জ�ািতক মানবািধকার আইন ল�েনর অপরােধর সােথ জিড়ত – তােদরেক জািতসংেঘর চাকির
েথেক িনিষ� করা উিচত েযখােন তােদর েনতৃে� সংঘ�টত অপব�বহােরর অিভেযাগ�েলা স�ূণ তদে�র
�
ঝু েল রেয়েছ। ।

উে�শ�মূলক িনেষধা�া
২০২০ সােলর অে�াবের, যু�রাে�র িসেনটররা এক�ট ি� -প�ীয় িচ�ঠ �কাশ কের যা র�ােবর শীষ �
�
জন� ে�াবাল
কমকত�
� ােদর িব�ে� িবচার বিহভূ ত
� মৃত��দ�, েজারপূবক
� �ম হওয়া এবং িনযাতেনর
ম�াগিনটি� িহউম�ান রাইটস অ�াকাউে�েবিল�ট অ�া� এবং ফাদ�ার ক�িলেডেটড অ�াে�াি�েয়শন অ�া� ২০২০
এর ধারা ৭০৩১ (িস) এর অধীেন পৃথক িনেষধা�ার আ�ান জানায়।
যু�রা�সরকারেক �ত এই পদে�প�িল িনেয় এিগেয় েযেত হেব এবং যু�রাজ�, ইইউ এবং কানাডাসহ

অনু�প িনেষধা�া ব�ব�া সহ অন�ান� সংি�� সরকার�িলর সােথ একেজাট হেত হেব। দীঘ�ায়ী
�
অপব�বহােরর জন� কমাে�র দািয়��া� শীষ কম
�
কত�
� ােদর উপর িনেষধা�া আেরাপ করা েকবল
চলমান অ��িতিশলতা ব�ই করেব না বরং জবাবিদিহতা বাড়ােব আবার ভিবষ�েতও অপব�বহার েরাধ
করেত পারেব।

নজরদাির সর�াম র�ািন
মানবািধকার সুর�া িন��ত করার জন� আইনগতভােব এবং িনরাপ�া বািহনীর মেধ� �েয়াজনীয় সং�ার
না করা পয�
� সরকার�েলােক বাংলােদেশ নজরদাির কােজ ব�ব�ত সর�ামািদ র�ািন ব� করেত হেব।
সরকার�েলােক ��ভােব এবং �কােশ� বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক েয েকান নজরদাির সর�াম
র�ািন েরােধ পযেব�ণ
�
করা উিচত।
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সুপািরশ
দাতা এবং বািণজ� অংশীদারেদর জন�

য ু� রা�
•

চলমান অপব�বহােরর জন� দায়ী র�ােবর শীষ কম
�
কত�
� া এবং অন�ান� েনতৃে�র িব�ে�
উে�শ�মূলক ভােবে�াবাল ম�াগিনটি� িনেষধা�া বা�বায়ন ক�ন।

•

বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক �যু��র সকলপুেরােনা এবং চলমান র�ািন�েলা জনস�ুেখ
উপ�াপন ক�নএবং বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক সকল নজরদাির কােজ ব�ব�ত �যু�� র�ািন
িনিষ� ক�ন।

•

�
িন��ত করেত
যু�রাে�র িডপাট্� েম� অব ে�ট এর বু�েরা অব পিল�টক�াল- িমিলটাির অ�ােফয়াসেক

হেব েয ে�াবাল িপস অপােরশন ইিনিশেয়�টেভর অধীেন েকােনা সহায়তা র�ােবর সদস�েদর
জািতসংঘ শাি�র�া অিভযােন েমাতােয়েনর জন� �িশ�ণ িদেত ব�বহার করা হয় না।
•

র�াবেক েভেঙ েফলার জন� �কােশ�/সরকারী এবং ব���গতভােব/ েবসরকািরভােব আ�ান জানােত
হেব, িবেশষ কের িনরাপ�া খােতর সং�াের যু�রাে�র অংশ�হেনর ে�ে�।

ইউেরাপীয় ইউিনয় ন
•

•

•

•

নত� ন ইইউ ৈবি�ক মানবািধকার িবষয়ক িনেষধা�া ব�ব�ার অধীেন, র�ােবর শীষ কম
�
কত�
� ােদর
িব�ে� এবং চলমান িনযাতেনর
�
জন� দায়ী অন�ান� েনতৃে�র িব�ে� উে�শ�মূলকভােব
িনেষধা�া বা�বায়ন ক�ন।
বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক �যু��র সকল পুেরােনা এবং চলমান র�ািন�েলা জনস�ুেখ
উপ�াপন ক�ন এবং বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক সকল নজরদাির কােজ ব�ব�ত �যু�� র�ািন
িনিষ� ক�ন।
এভিরিথং বাট আমস� (ইিবএ) ি�েমর অধীেন চলমান বিধত� স�ৃ�তার অংশ িহেসেব নাগিরক
এবং রাজৈনিতক অিধকােরর উপর এবং ভিবষ�েত �জএসিপ+িনেয় আেলাচনা করার ে�ে�
েজাড়ােলা ভােব মেনােযাগ িদন, কারণ আগামী কেয়ক বছের বাংলােদশ �ে�া�ত েদেশর মযাদা
�
েথেক উ�ীত হেব বেল আশা করা হে�।
মত �কােশর �াধীনতার সুর�া, বাংলােদেশর সােথ ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর বিধত� স�ৃ�তার
�
েযেকােনা আেলাচনা িড�জটাল
েক�িব�ু িহেসেব িন��ত ক�ন, এবং �জএসিপ+ মযাদার
িনরাপ�া আইেনর সংেশাধেনর ওপর এবং সমােলাচকেদর িব�ে� ে��ার, ভয় েদখােনা এবং
সিহংসতা বে�র ওপের িনভ�রশীল।
ইিবএ -এর অধীেন চলমান বিধত� স�ৃ�তার অংশ িহসােব, বাংলােদেশর জন� এক�ট ��
�পেরখা সহ িনিদ� �, পাবিলক মানদ� িহেসেব িচি�ত ক�ন:
o েজারপূবক
� �ম েথেক সকল ব���র সুর�ার জন� আ�জ�ািতক কনেভনশনেক
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance) অনুেমাদন ক�ন;র�ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়নেক েভেঙ িদন;

“েযখােন সূেযর� আেলা েপৗ�ছােত পােরনা”
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o
o

িবচারবিহভূ ত
� হত�াকা�, েজারপূবক
� �ম এবং িনযাতেনর
�
অিভেযােগর �� ও �াধীন
তদ� �� ক�ন; এবং
আ�জ�ািতক আইন অনুযায়ী িড�জটাল িনরাপ�া আইন সংেশাধন ক�ন।

য ু� রাজ �
•

নত� ন ইউেক ে�াবাল মানবািধকার িবষয়ক িনেষধা�ার ব�ব�ার অধীেন র�ােবর শীষ কম
�
কত�
� া এবং
অপব�বহােরর জন� দায়ী অন�ান� েনতৃে�র িব�ে� উে�শ�মূলকভােব িনেষধা�া বা�বায়ন
ক�ন।

•

বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক �যু��র সকল পুেরােনা এবং চলমান র�ািন�েলা জনস�ুেখ
উপ�াপন ক�ন এবং বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক সকল নজরদাির কােজ ব�ব�ত �যু�� র�ািন
িনিষ� ক�ন।

•

িনরাপ�া খােতর সং�াের যু�রােজ�র অংশ�হেণর ে�ি�েত র�াবেক েভেঙ েফলার জন�
সরকারী এবং েবসরকািরভােব আ�ান করেত হেব।

কানাডা
•

দুন�িত�� িবেদশী কমকত�
� ােদর �ারা �িত��েদর জন� ন�ায়িবচার আইেনর (Justice for Victims of

�
কত�
� ােদর এবং
Corrupt Foreign Officials Act) আওতায় অপব�বহাের জিড়ত র�ােবর শীষ কম
অন�ান� েনতৃে�র িব�ে� িনেষধা�া বা�বায়ন ক�ন।
•

বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক �যু��র সকল পুেরােনা এবং চলমান র�ািন�েলা জনস�ুেখ
উপ�াপন ক�ন এবং বাংলােদেশ ৈ�ত ব�বহারমূলক সকল নজরদাির কােজ ব�ব�ত �যু�� র�ািন
িনিষ� ক�ন।

•

র�াব েভেঙ েদওয়ার জন� সরকাির ও েবসরকািরভােব আ�ান জানােনা।

জািতসংেঘর কােছ সুপািরশ

মানবািধকার িবষয় ক জ ািতসংেঘর হাইকিমশনােরর কায ালয়
�
•

২০১২ সােলর মানবািধকার ��িনং নীিতর অধীেন জািতসংঘ শাি�র�ীেদর উ�ত ��িনংেয়র
�মতা বৃ��র জন� শাি� অপােরশন িবভােগর সােথ ঘিন�ভােব কাজ ক�ন।

জ ািতসংঘ হাইকিমশনার ফ র িহউম�ান রাইটস , ে� শাল �িসিডউরস অ �া� িহউম�ান রাইটস
কাউ�� ল

•

�াধীন তদে�র মাধ�েম বাংলােদশ িনরাপ�া বািহনী কতৃক
� েজারপূবক
� �ম হওয়া, িনযাতন
�
এবং
িবচারবিহভূ ত
� হত�াকাে�র জন� নজরদাির, �িতেবদন এবং জবাবিদিহতা িন��ত করা।
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িডপাট� ে ম� অ ব িপস

•

েয েকােনা কমকত�
� ােক যােক র�ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়েন িনেয়াগ েদওয়া হেয়েছ এমন
কমকত�
� ােকজািতসংঘ শাি�র�ী বা জািতসংেঘর অন� েকােনা পেদ েমাতােয়ন িনিষ� ক�ন ।

•

শাি�র�া অিভযােন েমাতােয়ন সকল কমা��ং অিফসােরর তািলকা �কাশ ক�ন।

•

মানবািধকার ��িনং নীিতর ��তা উ�ত ক�ন।

•

িবেশষ কের পুিলেশর েগােয়�া শাখা এবং র�ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়েনর সদস�েদর �ারা
অপব�বহােরর ��তর অিভেযােগর আেলােক বাংলােদশ েসনাবািহনীর সােথ স�েক�র িবষেয়
এক�ট তদ� �িতেবদন চালু ক�ন।

বাংলােদেশর কােছ সুপািরশ
•

র�াবেক েভেঙ িদন।

•

েজারপূবক
� �ম েথেক সকল ব���র সুর�ার জন� আ�জ�ািতক কনেভনশন (International

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) অনুেমাদন
ক�ন।

•

েজারপূবক
� �েমর িবদ�মান অিভেযাগ�িল �ত তদ� ক�ন, িনরাপ�া বািহনীর �ারা
অৈবধভােব আটককৃতেদর সনা� ক�ন এবং মু�� িদন, অপরাধীেদর িবচার ক�ন।িবেরাধী দল
বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জামায়ােত ইসলামী দেলর সদস� বা সমথকেদর
�
িনেয়

� হওয়া উিচত।
রাজৈনিতকভােব অনু�ািণত মামলা�িল এর মেধ� অ�ভ��

•

ইিতমেধ�ই িনরাপ�া বািহনীর েহফাজেত থাকার পের তথাকিথত �সফায়ার বা ব�ুকযুে�

•

� ােদর িবচার ক�ন।
ব���েদর মৃত��র অিভেযােগর তদ� ক�ন এবং এই মৃত��র জন� দায়ী কমকত�
িডিব এবং র�াব সহ আইন �েয়াগকারী কতৃপ
� ে�র িব�ে� থাকা অিভেযাগ�িল ভ��েভাগীর
পিরবােরর সদস�েদর কাছ েথেক সাধারণ ডােয়ির এবং �াথিমক তথ� �িতেবদন সহ

অিভেযাগ�িল �হণ করেত থানা�িলেক িনেদ� শ িদন। ন�ায়িবচার ও জবাবিদিহতা িন��ত করার
জন� তদ� এবং উপযু� সুপািরশ করেত বাংলােদশ সফর করা, এবং পাশাপািশ �াধীনভােব এবং

� বা অিন�াকৃত
েপশাগতভােব কাজ করার জন� িনরাপ�া বািহনীর সং�ার করার জন�— েজারপূবক
�ম িবষয়ক ওয়ািক�ং �প, িনিবচাের
�
আটেকর িবষেয় ওয়ািক�ং �প; িবচারবিহভূ ত
� , সারাংশ বা

িনিবচাের
�
মৃত��দ� িবষয়ক িবেশষ �িতেবদক, এবং িনযাতন
�
এবং অন�ান� িনষ্ঠ�র, অমানিবক বা
অবমাননাকর আচরণ বা শা��র িবষেয় িবেশষ �িতেবদক সহ �াসি�ক জািতসংেঘর ে�শাল

�িসিডউর �েলােক আম�ণ জািনেয় ��তর এবং �াধীন তদ� িন��ত ক�ন।

•

জাতীয় মানবািধকার কিমশন কতৃক
� পাঠােনা িবিভ� �ে�র �ত উ�র িদন।

•

েজারপূবক
� বা অিন�াকৃতভােব �ম হওয়ার িবষেয় ওয়ািক�ং �েপর �ে�র �ত উ�র িদন।
� কতৃপ
� � সহ সকল পদমযাদার
�
আইনশৃ�লা
েজারপূবক
� �েমর জন� দায়ী বেল পাওয়া ঊ�তন

•

র�াকারী কতৃপ
� ে�র স�ূনভােব
�
িবচার স�� ক�ন।কমা��ং অিফসার এবং সরকারী
কতৃপ
� ে�র এমন ব�া��েদর শা�� িদন যারা এই অপব�বহােরর আেদশ িদেয়েছ বা জানত।
“েযখােন সূেযর� আেলা েপৗ�ছােত পােরনা”
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•

সেবা�
� সরকারী �ের েজাড়ােলা এবং বারবার �কােশ� িববৃিত িদন যা �� কের েয সকল আইন
�েয়াগকারী কতৃপ
� � এবং তদ� সং�া�িলেক আইন েমেন চলেত হেব এবং আটককৃত
সকলেক ২৪ ঘ�ার মেধ� আদালেত হা�জর করেত হেব।

•

িন��ত ক�ন েয পুিলশ, র�াব, িডিব এবং অন�ান� আইন �েয়াগকারী সং�া�িল সুি�ম েকােট� র
�
আইনগতভােব িনেদ� িশত িনেদ� িশকা
আিপল িবভােগর ২০১৬ সােলর েম মােসর রােয় িনধািরত
েমেন চলেছ। িবেশষভােব,

•

o

আটক ব���র আ�ীয় বা ব�ুেক ে�ফতােরর ১২ ঘ�ার মেধ� ে��ােরর সময় ও �ান

o

একজন ে�ফতারকৃত ব���েক তার পছে�র একজন আইনজীবীর সােথ পরামশ করেত
�

এবং আটেকর �ান স�েক� অবিহতকরন িন��ত করা; এবং

বা তােদর িনকটতম েকান আ�ীেয়র সােথ েদখা করার অনুমিত িদন।

িন��ত ক�ন েয �াধীন, েযাগ� ফেরনিসক িবেশষ�রা মৃত��র স�ঠক কারণ িনধারেণর
�
জন�
সকল সে�হজনক মৃত��র পরী�া কের।

•

�ম এবং েহফাজেত থাকাব�ায় মৃত��র সকল ঘটনা তদে�র জন� এক�ট �াধীন তদ� কিমশন

গঠন ক�ন; িন��ত ক�ন েয এ�ট �িসিকউশেনর জন� মামলার সুপািরশ করা বাধ�তামূলক।
•

রা��য় কতৃপ
� ে�র �ারা আটককৃত ব���েদর েযন পিরিচত আটকেকে� রাখা হয় েস িবষেয় িন��ত
করা।

•

জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর ম�াে�ট বা আেদশপ� িবস্তৃত ক�ন েযন সকল আটকেকে� অবাধ
� �মতা িন��ত
এবং অেঘািষত �েবশািধকার িন��ত করা যায়, এবং পাশাপািশ তদে�র জন� পযা�
করা যায়।
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