“িতিন আমােদর মােঝ আর নই”
বাংলােদেশ ঘেট চলা গাপন আটক ও ম েলা

সারাংশ
আমার ভাই জে স কেরিছল" ,আিম িক আপনার পিরচয় পেত পাির ?
আপিন কান বািহনী থেক এেসেছন ?আপিন িক র াব, িসআইিড,
িডিব?” তারা িনেজেদর পিরচয় দয়িন। িতিন কেয়কবার জে স
কেরিছেলন। তােদর কান আনু ািনক পাশাক িছলনা এমনিক বধ
ফতারী পেরায়ানাও িছলনা। িকছই িছলনা। তারা
ধু বেলিছল,
“আমােদর সােথ আসুন”। আমার ভাই বেলেছন, “আিম একজন
আইনজীবী এবং আমার এসব জানা জ রী।” তখন তারা বেলিছল,
“আমরা আপনােক তির হওয়ার জন পাঁচ িমিনট সময় দব। তির
হেয় আমােদর সােথ আসুন”।
−মীর আহেমদ িবন কােসেমর বান, জামাত-ই-ইসলামীর আইনজীবী িযিন
অগা , ২০১৬ থেক “িনেখাঁজ”।

আইন েয়াগকারী সং া েলা ,র াব, পুিলশ অথবা অন যেকান সং া
হাক না কন তা আমােদর কােছ কান
রােখনা কারন তারা
সকেলই সরকােরর িনেদশ পালন করেছ। বতমান সরকােরর নীিত
হে
যেকােনা কাউেক
ফতার কর এবং তােক “ ম” কের দাও।
িকছ সরকারী বািহনী খুব অভ ও িনষ্ঠর। িক আিম সরকারী
নীিতমালােকই দাষা প কির।
−আদনান চৗধুরীর বাবা, আদনান চৗধুরী বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দেলর সমথক
িযিন িডেস র, ২০১৩ থেক “িনেখাঁজ”

২০১৩ থেক ,বাংলােদেশর আইন েয়াগকারী কতৃপ অৈবধভােব িবেরাধীদেলর
কম েদর আটেক রেখেছ, আদালেতর সামেন হািযর করা ছাড়াইতােদর এক ট গাপন
ােন রাখা হয়, যা আইন বিহভূ ত ।

বশীরভাগ

ে

ফতারকৃত ব া

েদর

ছাড়া দবার আেগ, তােদর স াহ িকংবা মাসব াপী হফাজেত রাখা হয় এবং পের
আনু ািনকভােব
ফতার করা হয়। যিদও অন েদর তথাকিথত িল িবিনময়কােল
হত া করা হয়, এবং অেনেকই “িনেখাঁজ” থােক।
বাংলােদেশর আইন েয়াগকারী সং ার মানবািধকার ল েনর ইিতহাস অেনক দীঘ।
বতমান
মতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সােল
মতা হেণর পর এ
ধেনর িনযাতন ব

করার

অিধকােরর মেত,

মতা

িত

িত কের। িক

ঢাকা এক ট মানবািধকার সং া,

হেণর পর থেক বাংলােদেশর আইন েয়াগকারী সং া
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এপয ৩২০ এর চেয় বশী মানুষেক “ ম” কেরেছ, যার মেধ রেয়েছ অিভযু
আসামী, সনাসদস এবং স িত িবেরাধীদেলর সমথক। তােদর মেধ ৫০ জনেক
পের হত া করা হেয়েছ এবং ডজেনর মত এখনও “িনেখাঁজ” রেয়েছন। বািকেদর
মেধ িকছেদর ছাড়া হেয়েছ অথবা সা িতককােল
ফতােরর কারেন আদালেত
হা জর করা হেয়েছ।
এ ধরেনর িনেখাঁেজর ঘটনা এখনও ঘটেছ িক এখন বিশরভাগ
ে
িবেরাধীদেলর সমথকেদর িনেখাঁজ করা হে । ২০১৬ সােল িহউম ান রাইটস ওয়াচ
এবং িমিডয়া ৯০ টর বশী ঘটনা িলিপব কের, পের তারমেধ ২১ জনেক হত া
করা হয়, এবং ৯ জন এখনও িনেখাঁজ। অিধকার জানায়, ২০১৭ সােলর থম পাঁচ
মােস আরও ৪৮ ট িনেখাঁেজর ঘটনা িলিপব কেরেছ তারা। ফব্ য়ারী ২০১৭
সােল , জািতসে র জারপূবক িনেখাঁেজর উপর কাযরত িবভাগ বাংলােদশ
সরকারেক মবধমান জারপূবক িনেখাঁেজর বৃ
খেত আ ান জানায়। ২০১৭
সােলর এি ল মােস , সুইিডশ রিডও র ািপড অ াকশন ব ােটিলয়েনর) র াব (
একজন িসিনয়র কমকতার সােথ সা াতকার গাপেন ধারন কের , যখােন
পুিলশ এবং সনাবািহনীর স াসিবেরাধী ইউিনট ীকার কের য এ বািহনী
িনয়িমতভােব মানুষেদর তেল নয় ,হত া কের এবং পের তােদর লাশ ম কের
ফেল।
আওয়ামী লীগ িনেখাঁেজর অিভেযােগর ব াপাের পর রিবেরাধী অব ান িনেয়েছ।
২০১৬ সােলর নেভ ের ,িবেরাধীদেলর সমথকেদর জারপূবক ম করার ব াপাের
জে স করা হেল , রা ম ী আসাদু মান খান ভেয়স অফ আেমিরকােক
বেলন এসব অিভেযাগ িভি হীন। িতিন বেলন িনেখাঁজ হওয়া ব া " সরকারেক
িবে র কােছ িব ত করার" উে েশ গাপেন লুিকেয় আেছন। ২০১৭ সােলর মােচ
আইনম ী আিনসুল হক যিদও জািতসে র মানবািধকার কিম টেত িনেখাঁেজর
ঘটনা ঘেটেছ বেল ীকার কেরন ,তেব এ সংখ া অেনক কিমেয় আনা হেয়েছ বেল
িতিন দাবী কেরন। হক আরও বেলন বাংলােদেশর আইেন জারপূবক িনেখাঁজ
বলেত িকছ নই , দেশ অপহরেণর অিভেযােগ করা সম মামলার তদ
িতেবদন
সুষ্ঠ পিরেবেশ অত সফলতাঁর সােথ তদ করা হেয়েছ। আইন েয়াগকারী সং ার
ারা সংগ ঠত অপরােধর ব াপাের সরকার " ন সহনশীল"। িতিন বেলন" , কউই
আইেনর ঊে
নয় , কউই । "
এই িরেপােট ২০১৬ সােলর থম থেক ডজনখােনক িনেখাঁেজর ঘটনা এবং
নেভ র ২৮ থেক িডেস র ১১ , ২০১৩ সােল িবেরাধীদল ,বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী
দেলর কম অপহরেণর ঘটনা পরী া কেরেছ ,যা জানুয়াির ২০১৪ সােলর জাতীয়
িনবাচেনর মা িকছ স াহ আেগ করা হয়। এ িরেপাট ট িলখাকালীন সমেয়
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২০১৩ সােল অপ ত ১৯ জন এখনও“ িনেখাঁজ ”রেয়েছন। িরেপােট বলা হেয়েছ
য রাে র আইন েয়াগকারী সং া েলা -িবেশষ কের র াব ও গােয় া সং া েলা
-জনগেণর িবেরািধতা সে ও গাপেন আটেক রাখা এবং হত াকাে র সােথ
জিড়ত।
২০১৬ সােল যােদর তেল িনেয় যাওয়া হেয়েছ এবং তােদর অব ান এখনও অজানা,
তােদর মেধ িছেলন মীর আহেমদ িবন কােসম এবং আমান আযমী , িবেরাধীদল
জামাত-ই-ইসলােমর দুই িবিশ নতা যােদর ১৯৭১ সােলর বাংলােদেশর মু যুে
যু পরােধর অিভেযােগ অিভযু

করা হয়, তােদর পু । সইসােথ ,২০১৬ সােল

িবেরাধীদল জামােতর ১২ জন কম েদর অৈবধভােব আটেক রাখার পর তােদর হত া
করা হয়।”
উদাহরণস প ,শিহদুল মাহমুদ ,২৪ বছেরর জামাত-ই-ইসলােমর কম েক ২০১৬ সােলর ১৩

ই জুন পিরবােরর সদস েদর সামেন থেক তেল িনেয় যাওয়া হয়। তার িপতা ,
রাজীব আলী ৫ িদন পর সংবাদ সে লেন এ
ফতােরর ঘটনা বণনা কেরন এবং
বেলন য তার পু েক হত া করা হেত পাের। ১লা জুলাই তার পিরবার এক ট
িরেপােটর মাধ েম জানেত পােরন য দুই ব া
ব ক
ু যুে িনহত হেয়েছন।
সাজােনা সশ সংঘেষর ব াপাের তারা অবগত িছেলন, পের তারা মেগ িগেয়
িনহেতর লাশ সনা কেরন। পুিলেশর ভাষ অনুযায়ী অপরাধীরা তােদর আ মণ
করার পের তারা িল ছােড়। রাজীব আলী িহউম ান িহউম ান রাইটস ওয়াচেক
বেলন য পুিলশ িমথ া কথা বলেছঃ “পুিলশ আমার ছেলেক অপহরণ কের এবং
তার হত া হনেযাগ করার জন ব ক
ু যুে র নাটক সাজায়।
এ িরেপােট ২০১৩ সাল থেক য ১৯ জেনর িনেখাঁজ হবার ঘটনা িব ািরত বণনা
করা হেয়েছ ,তারা সবাই িবএনিপর সােথ জিড়ত িছল। তােদর ৮ ট িভ ঘটনার
জর ধের তেল িনেয় যাওয়া হয় যখন িবএনিপ ও তার জাট জামাত আল-ইসলাম
আ ন ািলেয় এবং বামা ছােড় িতবাদ কের। ত দশ েদর মেত ,র ােবর
অংশ হেণ ঢাকার িবিভ
ােন কমপে
িতন ট ঘটনা ঘেট যখােন িবএনিপর
আটজন সমথক িনেখাঁজ হয়। দু ট িভ ঘটনায় ছয় ব া
িনেখাঁজ হন,
ত দশ েদর মেত “িনেখাঁজেদর” গােয় া িবভােগ দখা গেছ এবং িডিবর
িচ যু
পাশােক একজন ব া
তােদর িনেয় যায় যা গােয় া পুিলেশর জিড়ত
থাকার িবষয় ট িদেক ইি ত কের।
িনেখাঁজ ব
েদর পিরবােরর সদস রা সরকােরর কােছ বারবার দরখা কের ,র াব
ও িডিব পুিলেশর সােথ দখা কের তােদর তদ স েক জানেত চায়। কউেকউ
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জািতসে র জারপূবক িনেখাঁজ ব
েদর উপর কাযরত িবভােগর কােছ এক ট
মামলা দােয়র কের, অন রা জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর সহেযািগতা কামনা
কের অথবা সুি ম কােট হািবয়া কপাস িপ টশেনর আেবদন কের।

জবাবিদিহতার অভাব
িহউম ান রাইটস ওয়াচ ারা িলিপব
জারপূবক ম করার বশীরভাগ ঘটনােত
যিদ আইন েয়াগকারী সং া অিভযু থাকত তাহেল পুিলশ তােদর পিরবােরর
সদস েদর সাধারণ ডাইির করার অনুমিত িদতনা, কানও অপরাধ বা দূঘটনা ঘটার পর
সাদাহারন ডায়ির যখােন এক ট আবিশ ক ব াপার। পুিলশ পিরবােরর সদস েদর হয়
জিড করার অনুমিত িদত যখােন িলখেত হত য ব া ট অ াতনামা লাকেদর
ারা “অপ ত ”হেয়েছন অথবা বিশরভাগ
ে এই বেল অিভেযাগ করার
অনুমিত িদত য তােদর পিরবােরর সদস " িনেখাঁজ"।
িকছ ঘটনা ছাড়া ,পিরবার ও ত দশ েদর অিভেযাগ স ূণভােব উেপ া করা
হেয়েছ এবং কান ধরেনর পুিলিশ তদ করা হয়িন। িকছে ে
যখােন তদ
করা হেয়েছ ,তা কানও ধরেনর ত দশ র সা াতকার ছাড়াই স
করা হেয়েছ।
র াব ও িডিব পুিলেশর সােথ পিরবােরর সদস েদর িভ িভ অিভ তা হেয়েছ।
একজন আশাহত িপতা যার পু ২০১৩ সাল থেক িনেখাঁজ, িহউম ান রাইটস
ওয়াচেক বেলেছন য,
ায়
েত কিদনই আিম র াব ও িডিব পুিলেশর অিফেস িগেয়িছ।
র ােবর হরী আমার সােথ বােজ আচরণ কেরেছন এবং আমােক
েত কিদন আসেত না কেরেছন। িতিন ধমেকর সােথ আমােক
জে স কেরেছন, “আপিন আমােক বারবার িবর করেছন কন?”
আমি এইভাবে দুইমাস কাটিয়েছি।

অন িদেক ,িবএনিপর একজন অিত ,পিরিচত নতা-সােজদুল ইসলাম সুমন যােক
২০১৩ সােলর িডেস র মােস তেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল , তার পিরবােরর উ
পযােয় রাজৈনিতক যাগােযাগ থাকায় তােদর র ােবর ঊ তন কমকতােদর সােথ
যাগােযাগ করেত দয়া হয়। তারা অনানু ািনকভােব ীকার কের য, র াব
সুমনসহ আরও ৫ জনেক তেল িনেয় আেস। একজন সােবক ঊ তন র াব-১ এর
কমকতা সই পিরবারেক বেলেছন তেল িনেয় আসার সােথসােথ িকভােব লাকেদর
তার হফাজেত রাখা হত, তারপর র ােবর অন
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কমকতা ারা তােদর সিরেয় নয়া হত এবং এখন ধারণা করা হে
হত া করা হেয়েছ।

য তােদর

জাতীয় মানবািধকার কিমশন (এনএইচআরিস) এবং আদালত এ সমস ার সমাধােন
অকাযকর ভূ িমকা রাখেছ।

এ কিমশন িনেজেদর ত াবধােন কান তদ

কেরিন। এক ট মামলা যখােন এনএইচআরিস পিরবােরর প
িমথ া আ াস িদেয় ব কের দয়া হেয়েছ।

পিরচালনা

িনেয় কথা বেলেছ ,এবং পের

"িনেখাঁজ "হওয়া ব া েদর খুব কম সংখ ক পিরবার আইেনর আ য় িনেয়েছন। অেনেকই
িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছন আইেনর আ য় িনেল তােদর আ ীেয়র িনরাপ া
চরমভােব িবি ত হেব - বশীর ভাগ পিরবার মেন কের য তােদর িকছ সময় গাপন ও
অৈবধভােব আটেক রাখার পর ছেড় দয়া হেব। অন রা বেলেছন য রাে র অন ান
সং ার মত আদালতও অকাযকর।

অিধকার সুর

া

বাংলােদশ
তর িনরাপ া চ ােলে র স ুখীন। িবেরাধীদেলর সিহংস িবে ােভর
উে গ ছাড়াওইসলামী কতৃপ পিরচািলত জ ীরা এেকর পর এক হামলা করেছ,
যােদর ধান ল
হে
িবেদশী ,ধম য় সংখ ালঘুসমকামী অিধকার কম রা,
স াদক, লখক এবং গার । ২০১৩ থেক ২০১৬ সােলর মেধ তারা ৫০ জেনরও
বশী মানুষেক হত া কেরেছ।
যিদও ,রাে র দািয় হে
আইন েয়াগকারী সং ার পদে প যােত মািনবািধকার
ল ন না কের তা সুিন ত করা। জারপূবক ম করা আ জািতক মািনবািধকার
ও আ জািতক মানিবক আইন উভয়ে ে িনিষ । এসব অিভেযাগ অ ীকার না
কের সরকােরর উিচৎ ত
ও াধীন তদ পিরচালনা করা এবং
ু এক ট িনরেপ
আইন েয়াগকারী কতৃপ েক িনেদশ দয়া য হয় িনেখাঁজ ব া েদর মু
দয়া
হাক, নাহয় তােদর সােথ িক হেয়িছল স স েক তােদর পিরবারেক অবিহত
করা এবং দায়ী ব া েদর িবচােরর স ুখীন করা।
বাংলােদশ সরকােরর উিচত জারপূবক িনেখাঁজ, িবচার বিহভূ ত হত া, “পােয় িল
চালােনা” এবং অন ান িনযাতেনর তদ পিরচালনা করার জন িবচার,
জবাবিদিহতা এবং িনরাপ া বািহনীর পুনগঠন সুিন ত করার লে
যথাযথ
াব
দােনর জন জািতসে র মানবািধকার কিমশেনর হাই কিমশনার এবং িবেশষ
িতিনিধেক আম ণ জানান।
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াবনা
বাংলােদশ সরকােরর উে েশ
তদ
•

ও িবচারকায পিরচালনা
অিতস র চলমান সকল জারপূবক িনেখাঁজ অিভেযােগর তদ
এবং যারা িনরাপ া বািহনী

পিরচালনা করা

ারা অৈবধভােব আটক আেছ তােদর সনা

ও মু

দয়া এবং দাষীেদর িবচােরর স ুখীন করা। এ িবচার আওতায় িবেরাধীদল বাংলােদশ
জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত-ই-ইসলামী সদস অথবা সমথকেদর িব ে
রাজৈনিতক উে শ

•

েণািদত মামলা েলা আনা উিচত।

িনরাপ া বািহনীর হফাজেত থাকাকালীন সমেয় তথাকিথত ব ক
ু যু
িলিবিনময়কােল সংগ ঠত সকল মৃত র অিভেযাগ তদ

অথবা

করা, এবং এ

মৃত র জন দায়ী সকল কমকতােদর িবচােরর স ুখীন করা।
•

পুিলশ

শন িলেক অিভেযাগ

হেণর িনেদশনা দয়া, আইন েয়াগকারী

সং া যমন র াব ও িডিব পুিলেশর িব ে

আনা পিরবােরর

অিভেযাগ েলার সাধারণ ডাইির ও এফআইআর করেত হেব।
আইন েয়াগকারী সং ার িব ে
করেত পুিলশেক
•

মতা ও উৎসাহ

াধীন ও কাযকর তদ
সংি

জািতসে

হত াকা

জারপূবক িনেখাঁেজর অিভেযােগর তদ
দান করা।

পিরচালনার জন মানবািধকার হাই কিমশনার ,

র িবেশষ কাযস

াদক ,িনিবচার ও িবচার বিহভূ ত

িবষয়ক িবেশষ দূত , জারপূবক ও অৈবধভােব িনেখাঁেজর উপর

কাযরত সং া ,িনযাতন এবং অন ান িনষ্ঠর ,অমানিবক বা অপমানজনক
শা

িবষয়ক িবেশষ দূতেক বাংলােদেশ

তারা যােত তদ

পিরচালনা করেত পাের এবং সইসােথ িবচার ,

জবাবিদিহতা এবং িনরাপ া বািহনীেক
পুনগঠেনর যথাযথ
•

মেণর জন আম ণ জানােনা।
াধীনভােব কাজ করার সুেযাগ িদেয়

াব উপ াপন করেত পাের ,তা সুিন

জাতীয় মানবািধকার কিমশন

ারা পাঠােনা িবিভ

ত করা।

ে র উ র অিত ত
ু

দান করা।
•

জারপূবক ও অৈবধ িনেখাঁেজর উপর কাযরত সং ার িবিভ
অিতস র

•

ে র উ র

দান করা।

আইন েয়াগকারী সং ার ঊ

তন কমকতাসহ সকল

েরর কমকতারা যারা

জারপূবক িনেখাঁেজর জন দায়ী, তােদর িবচােরর স ুখীন করা।
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আেদশকারী অিফসার ও সরকারী ঊ
িদেয়েছন িকংবা এ িনযাতন স

তন কমকতারা যারা এ িনেদশ

েক অবিহত, তােদর শা

জারপূবক িনেখাঁেজ জিড়ত থাকার অিভেযােগ যােদর িব ে

•

রেয়েছ তােদর অিতস র বরখা

করা, পুেরা তদ

ও অন ান আইন েয়াগকারী সং া থেক বরখা

•

অগিণত ও

তর মানবািধকার ল

•

দৃঢ় তথ ও

মাণ

পিরচালনা করা এবং র াব, িডিব
করা।

েন জিড়ত থাকার কারেন র াবেক অব াহিত

দয়া এবং তার পিরবেত এক ট বসামিরক স াসদমন িবভাগ

সুর

র ব ব া করা।

তির করা।

া
সেবা

সরকারী

ের এক ট কেঠার িববৃিত বারবার জারী করা উিচত যােত

কের বলা থােক য সকল আইন েয়াগকারী সং া ও তদ
চিলত আইন মেন চলেত হেব এবং সকল আটককৃত ব া

সং া েলা

েদর ২৪

ঘ ার মেধ আদালেত হািযর করেত হেব।
•

র াব, িডিব ও অন ান আইন েয়াগকারী সং া, ২০১৬ সােলর ম মােস
সুি ম কােটর আিপল িবভােগর রােয় য বাধ তামূলক আইিন িনেদশনা
করা হেয়েছ১ তা মেন চলা সুিন
o আটককৃত ব া
ফতােরর

ত করা। িবেশষ কেরঃ

েদর পিরিচত অথবা বন্ধুেদর ১২ ঘ ার মেধ তােদর

ান, কাল ও সময়সীমা স

েক অবিহত করা সুিন

ত

করেত হেব;২
o

ফতারকৃত ব া

েক তার পছ

অনুযায়ী আইনজীবী এবং যেকােনা

িনকট আ ীেয়র সােথ যাগােযাগ করার অনুমিত িদেত হেব।.
•

সে হজনক মৃত
জন একজন

•

েলা পরী

া এবং মৃত র স ঠক কারন িনধারণ করার

াধীন ও যাগ ফেরনিসক িবেশষে

র িনেয়াগ িন

ত করা।

িনেখাঁেজর সকল ঘটনা এবং হফাজেত থাকাকালীন সমেয় মৃত র তদে র
জন এক ট

াধীন কিমশন গেড় তালা; িন

ত করা য

ািবত

মামলা েলা িবচােরর জন আদালেত িনেয় যাওয়া বাধ তামূলক করা।
•

যােদর রা

য় কতৃপ

আটেক রেখেছ তােদর যন এক ট পিরিচত

আটেক রাখা হয় তা সুিন
•

ােন

ত করা।

জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর অিধকার

সািরত করা যােত তারা সকল

তািলকািবহীন ও অেঘািষত আটেক রাখার

ােনর ব াপাের তথ জানেত

পাের এবং তদ

করার

মতা রাখেত পাের।
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আইেনর পুনগঠন
জারপূবক িনেখাঁজ থেক সব মানুষেক সুর

•

া করার উে েশ আ জািতক

সমােবেশর অনুেমাদন দয়া এবং আইেনর যথাসাধ পিরবতন করা।

আ জািতক সং া
জািতসে

•

র িবেশষ সদস েদর বাংলােদেশ আসার অনুেরাধ েলা

তারা তদ

পিরচালনা এবং

াবনা উপ াপন করেত পাের।

িনিবচার ও িবচার বিহভূ ত হত াকা

•

িবষয়ক িবেশষ দূত ও অন ান

িনষ্ঠর ,অমানিবক বা অপমানজনক শা
বাংলােদেশ

হণ করা যােত

িবষয়ক িবেশষ দূতেক

মেণর জন আম ণ জানােনা যােত তারা তদ

পিরচালনা এবং

াবনা উপ াপন করেত পাের।
•

িনযাতেনর িব ে

•

জািতসংেঘর শাি র

সমােবেশর িনয়মাবলী সমথন করা।
া িমশেনর জন আেবদনকারী সকল বাংলােদশী

সামিরক ও পুিলশ বািহনীেক ভালভােব িবচার করা যােত িন

ত হওয়া যায় য

তারা অথবা তােদর ইউিনট করা কান ধরেনর মানবািধকার ল

েনর সােথ জিড়ত

নয়।

জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর উে েশ
জারপূবক িনেখাঁজ এবং িবচার বিহভূ ত হত াকাে র তদে র জন

•

সরকারেক চাপ

েয়াগ করা।

তােদর কােছ পশ করা মামলা িলর তথ জানােনার সময় সরকােরর এক ট

•

ও সময় উপেযাগী প া অবল েনর দাবী জানােনা।
দশব াপী ব ী রাখার সব জায়গার তথ

•

দান করা।

ব ী রাখার সব জায়গার এক ট তািলকা তির করা এবং সুিন

•

ত করা য

কান ব ীেক গাপন ও অজানা জায়গায় যােত না রাখা হয়।

যু

রা , যু

ি মা
•

রাজ , চায়না ও ভারতসহ বাংলােদেশর

ক এবং বহমা
এ িরেপােট উপ ািপত
সরকােরর উপর চাপ

ক দাতােগা
াবনা বা বায়েনর লে

েয়াগ করা।
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েদর উে েশ
কূটৈনিতক স

েকর জর ধের

•

জারপূবক িনেখাঁজ এবং িবচার বিহভূ ত হত া ব

না করা পয

র াব, িডিব অথবা

অন ান আইন েয়াগকারী সং া অথবা স াসদমন অিভযােন অংশ হণ না করা,
অভ

রীণ ও বিহরাগত পযেব

কমকতােদর মানবািধকার ল

ণ

ক

অনুেমাদেনর মাধ েম আইন েয়াগকারী

েনর জিড়ত থাকার ব াপাের জবাবিদিহতা সুিন

করা।

9

ত

