"বাঁচার েকােনা aিধকার েনi"
বাংলােদশ িনরাপtা বািহনী কতৃক
র্ বnীেদর "পােয় gিল" o িবকলা করা

সারাংশ
28 েশ ে brয়ারী, 2013 eর সকালেবলা, িবেরাধীদল জামায়াত i iসলামী হরতােলর
আhান জানায় তােদর েনতা েদলাoয়ার েহাসাiন সাঈদীর মৃতয্ু দে র pিতবােদ, যােক
বাংলােদশ আnজর্ািতক aপরাধ

াiবুয্নাল ( আiিসিট) কতৃক
র্ েদাষী সাবয্s করা হেয়েছ। ঢাকা

inারনয্াশনাল iসলািমক iuিনভািসর্িটর কাছাকািছ eকিট িবেkাভ সমােবশ aনুি ত হেয়িছল।
ফজল, 18 বছর বয়েসর eকজন আiেনর ছাt েয কুতুb বাগ eলাকার কাছাকািছ eকিট
ছাtহেল থাকত, বেলেছ েস pিতবােদ aংশgহণ কেরিন, সকােলর নাsা সারেত হল েথেক
মাt েবর হেয়িছল। তখন হঠাৎ িতিন েস gিলর শb েশােন eবং মানুষেক েদৗড়ােত েদেখ।
ফজল, েয িকনা পুিলেশর নজর েথেক বাঁচার জনয্ িহuময্ান রাiটস oয়াচেক aনুেরাধ
কেরেছ eকিট ছdনাম বয্বহােরর জনয্, বেলেছ েয েস েদখল, পুিলশ িতনজন মানুষেক
মারধর করিছল eবং যখনi েস সের েযেত েচেয়িছল তখনi eকজন েলাক েপছন েথেক
তাঁর শােটর্র কলার েটেন ধের। ফজল বেলেছ তােকo মারধর করা হয় eবং পের েশেরe- বাংলা পুিলশ েsশেন আনা হয়।
eকজন েটিলিভশন কমর্ী ফজেলর েgফতার িভিডoেত ধারণ কেরন, েসখােন েদখা েগেছ েয
পুিলশ েহফাজেত েনয়ার কােল েস সmূণর্ সুs িছল। ফজল বেলেছ, পুিলশ েsশেন আরo
িকছু বnী িছল, যােদর সবাiেক gিলিবd করা হেয়েছ। eকসময় েস িতিন

নেত

পায়, পুিলেশর সাব- inেপkর তার বয্াপাের কথা বলেছনঃ

আিম aনয্েদর সােথ মািটেত বেস িছলাম। পুিলেশর eসআi তখন
বেলেছন, " তােক gিল করা হয়িন। বাiের িনেয় eস" । তারা আমার
কলার ধের পুিলশ েsশেনর েপছেন িনেয় েগল।
েসটা তােদর েগাসেলর জায়গা িছল। pকৃতপেk, সময়টা িছল েভারেবলা
eবং িকছুdের পুিলেশর েলােকরা দাঁত bাশ করিছল aথবা দাঁিড় কাটিছল।
তারা আমার সামেনi রাiেফল e gিল ভরিছল। আিম িজেjস
করলাম, " আমার িক েদাষ? " আমােক েছেড় েদয়ার জনয্ তােদর কােছ
িভkা চাiলাম। তারা বলল, " চুপ থােকা।
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েচাখ বn কের দাঁিড়েয় থােকা আমরা েতামােক gিল করব। তুিম যিদ
েবশী কথা বল, আমরা েতামার বুেক gিল করব। তােদর eকজন
বলল, " আমােদর পাঁচ লাখ টাকা দাo [ iueস ৳6300] । আমরা
েতামােক েযেত েদব।" আিম পাঁচ লাখ টাকার কথা

েন চুপ কের েগলাম।

আিম জানতাম আমার পিরবার পাঁচ লাখ টাকা িদেত পারেব না। তারা
আমােক তােদর রাiেফল িদেয় মারেত

r করল। েয eসআi eর

আমােক gিল করার কথা, েস বলল, " তার েচাখ েবঁেধ দাo।" তারা আমার
েচাখ েবঁেধ িদল।
আিম জানতাম তারা আমােক gিল করেব। আিম শb
েচাখ েমেল েদখলাম বারাnায়

নলাম। পের আিম

েয় আিছ, রk পড়েছ। আিম বুঝেত

পারলাম েয আমােক gিল করা হেয়েছ।

ফজলেক হাঁটুর িঠক িনেচ gিল করা হেয়িছল eবং পের তার পা েকেট েফেল িদেত
হেয়েছ।
আিনস, 45 বছর বয়েসর eকজন বi িবেkতা িযিন তার পিরচয় pকাশ করেত asীকৃিত
জািনেয়েছন। eকi িবেkাভ সমােবেশর কাছ েথেক পুিলশ তােক তুেল িনেয় যায়। িতিন
বেলেছন িতিন তার eক পা হািরেয়েছন যখন পুিলশ eকi িদেন েশের বাংলা নগর পুিলশ
েsশেন তােক gিলিবd কের।
পুিলশ দািব কেরেছ েয ফজল eবং আিনস েসi 11 জেনর মেধয্ পেড় যােদর েgফতার
করা হেয়েছ যখন কেয়কশ িবেkাভকারী পুিলশ o জনসাধারেণর uপর হামলা চালায়।
পুিলেশর ভাষয্ aনুযায়ী, আtরkা o পিরিsিত েমাকািবলা করার জনয্ তারা 47 রাun
ফাঁকা gিল েছাঁেড় eবং পুিলশ েহফাজেত icাকৃতভােব gিল করার িবষয়িট তারা asীকার
কের। িকnt নয্াশনাল iনিsিটuট aফ

মােটালিজ eবং aেথর্ােপিডক িরহয্ািবেটশেনর

কাগজপেt েদখা যায় েয uভয় আহত বয্ািkেদর জrরী িবভােগ আনা হয় বাম পােয়
gিলিবd aবsায়।
মাহবুব কিবর, জামােয়তপnী পিtকা নয়া- িদগেnর মােকর্িটং িবভােগর eক কমর্ী বেলেছন েয
18 i মাচর্, 2013 সােল কাজ েথেক েফরার পেথ পুিলশ তার গিতেরাধ কের। িতিন আরo
বেলেছন েয তার পিরচয়পt পযর্েবkণ করার পর, িমরপুর পুিলশ েsশেনর eকজন ঊ ত
র্ ন
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কমর্কতর্া তার ডানপােয় gিল কের। e ঘটনার pতয্kদশর্ী িছেলন aনয্ানয্ সাংবািদেকরা যারা
বেলেছন েয মাহবুব কিবর েgফতাের েকান বাঁধা েদনিন eবং পুিলেশর uপর হামলাo
কেরনিন। পরবতর্ীেত পুিলশ তােক eকিট সরকারী aেথর্ােপিডক হাসপাতােল িনেয় যায় eবং
তার িবrেd দা া o ভাংচুেরর দােয় dিট মামলা কের, যিদo মাহবুব কিবর বেলেছন েয
হাঁপািনর iনেহলার ছাড়া তার কােছ পুিলশ আর িকছুi পায়িন। মাহবুব কিবেরর মেত,

েয

পুিলশ aিফসার তােক gিলিবd কেরন, পের তােক hমিক েদন েয, " আিম েতামার পােয়
gিল কেরিছ, তুিম যিদ আমার িবrেd িকছু বল, তাহেল পেররবার আিম েতামার েচােখ
gিল করব" ।
আকরাম ( ছdনাম ) , 32 বছর বয়েসর eকজন কৃষক, বেলেছন েয চ gােম েরiেডর পর
eকজন পুিলশ aিফসার icাকৃতভােব তার পােয় gিল চালায়ঃ " আমােক িকছু সময় মারধর
করার পর, পুিলশ আমােক গােছর সােথ েবঁেধ রােখ। তারপর [ eকজন পুিলশ aিফসার]
আমার বাম পােয়র হাঁটুর uপের gিল চালায়। েসi পুিলশ aিফসার সব aিভেযাগ asীকার
কের বাংলােদেশর eকিট মানবািধকার সংsােক বেলেছন েয, আকরােমর মত ভয়ংকর
aপরাধীর " বাঁচার েকান aিধকার েনi" । তেব eর িকছু মাস পের, েবআiিনভােব ast
িবিনমেয়র সময় aনয্ eকজন সেnহভাজন আসামীেক gিল করার কথা sীকার কের, িতিন
বাংলােদেশ চেল আসা িবচার বিহভূর্ত হতয্ার সংsৃিতর কথা েমেন েনন ei বেল েয, “ েস
[ আসামী ] eখনo েবঁেচ আেছ কারন পুিলশ তােক েgফতার কেরেছ। যিদ র◌্যাব
[ র◌্যািপড aয্াকশন বয্ােটিলয়ন] বা aনয্ েকানo আiন pেয়াগকারী সংsা তােক ধরত, েস
eতkেণ মৃত থাকত।”
e িরেপাটর্িট, 2013 সাল েথেক বাংলােদশ িনরাপtা বািহনী কতৃক
র্ েবশ কেয়কিট " পােয়
gিল চালােনার" ঘটনা – েযখােন icাকৃতভােব বnীেদর পােয়র িনেচর aংেশ gিল করা
হয়, eবং aনয্ানয্ েবআiনী gিলবষর্েণর ঘটনাgেলােক তুেল ধেরেছ। েবশিকছু িবেরাধীদেলর
সমথর্ক েযমনঃ বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল ( িবeনিপ) , ছাt িশিবর- জামােয়েত iসলামীর
ছাt সংগঠন বেলেছ েয, বাংলােদেশর পুিলশ তােদর আটক করার পর icাকৃতভােব gিল
কের, পের িমথয্া দািব কের েয আtরkার জনয্ aথবা সিহংস pিতবােদর সময় বnীেদর
gিল করা হয়। aনয্ানয্ যােদর সােথ আমরা কথা বেলিছ তারা বেলেছন েয সরকার িবেরাধী
িবেkাভ সমােবেশ aংশgহন aথবা পাশ িদেয় যাবার পেথ তােদর gিল করা হয়।
েবিশরভাগ মানুষ ei pিতেবদেনর জনয্ সাkাৎকাের তােদর পিরচয় pকােশ asীকৃিত
জানায়, আiনগত শািsর আশংকা কের কারণ তােদর pায় সবাi েফৗজদারী মামলায়
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aিভযুk। আহতেদর aনয্রা ভয় কের িনিবর্চাের েgফতার, িনেখাঁজ, িনযর্াতন aথবা
িবচারবিহভূর্ত হতয্াকা েক, েযgেলা বাংলােদেশ েবশ সাধারণ ঘটনা, িবেশষত তারা যিদ
িবেরাধীদেলর সমথর্ক হয়। aেনেকi জািমন pািpর জেনয্, পুিলশ েহফাজেত আরo েবশী
মানবািধকার ল

ন pিতেরােধ aথবা িচিকৎসার বয্বsার জনয্ ঘুষ pদােনর িবষয়িট sীকার

কের।
যিদo pিতটা ঘটনার েkেt িহuময্ান রাiটস oয়াচ িনি তভােব বলার aবsােন েনi েয
gিলর ঘটনাgেলা ঘেটেছ আtরkার জনয্ বা সিহংস িবেkােভর সময় েগালাgিল চলাকােল
বেল পুিলশ যা দাবী কেরেছ েসটা িমথয্া, িকnt েয আহত মানুষেদর কথা eখােন বলা হল
তারা েয দাবী কেরেছন েয পুিলশ েকানo pেরাচনা ছাড়াi তােদর gিলিবd কেরেছ েসটাo
েবশ িবsািরত eবং িব াসেযাগয্। ei সকল ঘটনাgেলা সেnেহর uেdককারী o sাধীনভােব
তদেnর েযাগয্, eবং pেয়াজনেবােধ েদাষী পুিলশ aিফসার eবং তােদর আেদশ দাতােদর
িবচােরর কাঁঠগড়ায় দাঁড় করােত হেব। আজ পযর্n েতমন েকানo ধরেণর তদn o শািs
pদােনর পদেkপ gহণ করা হয়িন।

ধুমাt বাংলােদেশর eকিট pাiেভট সংবাদ

সংsা, eনিটিভর সংবাদকমর্ী আফজাল েহােসন, িযিন 31 েশ মাচর্, 2016 সােল sানীয়
িনবর্াচেনর সংবাদ সংgহকােল পােয় gিলিবd হেয়েছন, তার েkেt পুিলশ তােদরaনয্ায়ভােব
gিলকরার ঘটনা sীকার কের eবং eকজন পুিলশ সদসয্েক বরখাs কেরন, যিদo তারা
েজার গলায় দািব কেরেছন েয gিল চালােনার ঘটনািট aসাবধানতাবশত ঘেটেছ।
aিধকাংশ আহত বয্ািkরা সাkাৎকাের বেলেছন েয তারা sায়ীভােব জখেমর িশকার হেয়েছন
aথবা িবকলা

হেয় পেড়েছন। পােয় gিলিবd হoয়ার দrন তােদর হাঁটুর হাড়, নরম

িটসুয্, রkনালী, েপশী, eবং sায়ু kিতgs হেয়েছ। িকছু মানুেষর a েcদ করেত হেয়েছ।
aেনেকi বেলেছন েয grতর জখেমর যথাযথ িচিকৎসার পিরবেতর্ তােদর েজেল পাঠােনা
হয়। uদাহরণsrপ, 24 বছর বয়েসর জামােতর eকজন সমথর্ক বেলেছন েয িনরাপtা
বািহনী তােক gিল কের মাচর্, 2013 সােল eবং তারপর তােক সরকারী aেথর্ােপিডক
হাসপাতােল িনেয় আসা হয় েযখােন তােক ভাংচুর o aৈবধ িবেsারক বয্বহােরর aিভেযােগ
aিভযুk করা হয়। িতিন আরo বেলন েয হাসপাতাল কমর্ীরা তার িচিকৎসা করেত আgহী
িছলনা eবং কমর্রত ডাkারা িছেলন aবnুসুলভঃ " তারা আমার রাজৈনিতক মতাদশর্ িনেয়
িবrপ মnবয্ কেরেছন। আমার pাথিমক িচিকৎসার জনয্ di ঘ া aেপkা করেত হেয়েছ।"
eক 22 বছেরর যুবক বেলেছন েয, 2013 সােলর েসেpmের gিলিবd হoয়ার পের তােক
আট মাস েজেল কাটােত হয়। তার িটিবয়া েভে
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িগেয়িছল eবং িতিন নড়াচড়া করেত

পারেতন না। িতিন িচিকৎসা কমর্ীেদর তtাবধােন িছেলন িকnt তােক aনয্ানয্ কেয়দীেদরেক
টাকা িদেত হয়েছ তােক সাহাযয্ করার জনয্ঃ " আিম খুব aসহায় িছলাম। বয্থার জনয্ uেঠ
বসেত পারতাম না। aনয্ কেয়দীরা আমােক খাiেয় িদেতা িকnt তােদরেক আমার টাকা
িদেত হেতা।
eকজন িচিকৎসক sীকার কেরন েয িতিন িকছু আহত বয্িkেদর িচিকৎসা কেরেছন যােদর
পুিলশ তােদর শটগান িদেয় পােয় gিল কেরঃ

পুিলশ eখন তােদর কাযর্পdিত পিরবতর্ন কেরেছ। েযমন, যিদ তারা
আমার হাত eiভােব েভেঙ েদয়, তাহেল েকu বুঝেত পারেব না েয eটা
ঘটনাkেম নািক icাকৃতভােব ঘেটেছ. . . িকছু েkেt gিল শরীর িছd
কের েবিরেয় যায়, তাi েকান pমাণ পাoয়া যায়না। আবার িকছু েkেt
gিল েভে

টুকেরা টুকেরা হেয় যায়। আমরা তােক বিল kুdকণা। e

kুdকণাgেলা শরীেরর েভতর রেয় যায়। আিম aেনক েরাগীেক e ধরেনর
জখম িনেয় আসেত েদেখিছ। e kুdকণাgেলা kিতকর নয় যতkণ না
তারা িশরায় pেবশ কের। যিদ েসটা ঘেট, তাহেল শরীেরর e aংশিট
েকেট েফলেত হয়।

িহuময্ান রাiটস oয়াচ আoয়ামী লীগ, িবeনিপ eবং েসনা- সমিথর্ত তttাবধায়ক সরকােরর
আমেল িনরাপtা বািহনী কতৃক
র্ সংগিঠত িনযর্াতেনর ঘটনাgেলা aেনকিদন েথেক তুেল ধের
eেসেছ। eর মেধয্ আেছ িনযর্াতন, েজারপূবক
র্ aপহরণ, িনিবর্চাের েgফতার, েবআiনীভােব
বয্িkগত সmিtর
" kসফায়ার" হতয্াকা

র্ হতয্াকা
ংস iতয্ািদ। আরo রেয়েছ িবচার বিহভূত

যা বাংলােদেশ

নােম পিরিচত কারণ িনরাপtা বািহনী িমথয্াভােব দাবী কের েয

মানুষিট েগালাgিল িবিনময়কােল মৃতুয্বরণ কেরেছ।
e িরেপােটর্ ধারণকৃত aিধকাংশ " পােয় gিল চালােনা" aিভেযােগর বয্াখয্ায় িনরাপtা বািহনী
eকi ধরেনর aজুহাত িদেয়েছ। uদাহরণsrপ,

েসিলম ( ছdনাম) , 18,

aিভেযাগ কেরন

েয তােক িজjাসাবাদ, মারধর o িনযর্াতন করা হেয়িছল eবং পের িনরাপtা বািহনী তােক
ধের িনেয় বাম পােয় gিল কের। তার পা েকেট েফলেত হয়। তার বাবা িব াস কেরন েয
kমতাসীন দল আoয়ামী লীেগর eক sানীয় সমথর্েকর সােথ েসিলেমর িববাদ থাকায় তােক
e শািs েপেত হয়। aনয্িদেক, পুিলশ দাবী কের েয, েসিলম ছাt িশিবেরর ৈসিনক।
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পুিলেশর ভাষয্ aনুযায়ী, তােক েgফতােরর পর িজjাসাবাদ করেল, েসিলম আম বাগােন জমা
কের রাখা aেstর সnান িদেত রাজী হয়। পুিলশ বেল েয েসিলেমর স ীরা ast সnােনর
সময় হামলা কের, তাi তারা আtরkার জনয্ gিল চালােত বাধয্ হয় eবং েসিলম পািলেয়
যাবার সময় gিলিবd হয়।
eখােন তুেল ধরা aিধকাংশ ঘটনাgেলা রাজৈনিতক uেdশয্pেণািদত। পুিলশ েহফাজেত
gিলবষর্েণর ঘটনাgেলা uেlখেযাগয্ভােব বৃিd েপেয়েছ েফbrয়ারী, 2013 সােলর সংঘেষর্র
পর, যখন আnজর্ািতক aপরাধ

াiবুয্নাল ( আi িস িট) , 1971 সােল পািকsেনর সােথ

বাংলােদেশর sাধীনতা যুd চলাকালীন সমেয় সংঘিটত যুdাপরােধর দােয় সাঈদীেক মৃতুয্দ
pদান কের। সাজা েঘাষণার পর জামােয়েতর সমথর্েকরা রাsায় নােম eবং তারা aেনক
মানুেষর মৃতয্ু o জখম ঘটায়। িনরাপtাবািহনীর pিতিkয়া িছল কেঠার, তােদর লkয্
িবেkাভকারী িকংবা আেশপােশর সাধারণ মানুষ dii িছল। পরবিতর্কােল সুিpমেকাটর্
মৃতয্ু দ ােদশ sিগত কের eবং সাঈদীেক যাবjীবন কারাদ

েদoয়া হয়।

জানুয়াির, 2014 সােলর সাধারণ িনবর্াচনেক সামেন েরেখ আবারo সিহংসতা

r হয়। pধান

িবেরাধীদল, বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল ( িবeনিপ) িনবর্াচন বয়কেটর িসdাn েনয়, eবং
দাবী কের েয aতীেতর মত তttাবধায়ক সরকােরর aধীেন িনবর্াচন হেত হেব। িবeনিপ o
জামােতর সমথর্েকরা হরতাল o aবেরাধ সফল করার জনয্ জনসাধারেণর uপর েপ ল
েবামা বয্বহার কের। e সিহংসতায় কেয়কশ মানুষ মারা যায় eবং grতর জখম হয়।
kমতাসীন দল আoয়ামী লীগ pায় িবনা pিতdিndতায় িনবর্াচেন জয়লাভ কের, eবং েশখ
হািসনা oয়ােজদ pধানমntী িহেসেব চািলেয় যান । িকnt িবeনিপ, জামােয়ত o aনয্েদর
dারা সিহংস pিতবাদ eবং িনরাপtাবািহনীর pিতেরাধ o সরকার কতৃক
র্ দমেনর ফেল েয
সিহংসতা সৃি

হয় তা চূড়াn পযর্ােয় েপৗঁেছ জানুয়ারী, 2015 সােল সাধারণ িনবর্াচেনর eক

বছর বষর্পূিতর্কােল, যা আবারo মৃতয্ু o জখেমর কারণ হেয় দাঁড়ায়। িহuময্ান রাiটস oয়াচ
eর আেগo িবেরাধীদেলর কমর্ীেদর dারা সংগিঠত

ভয়াবহ ভয়াবহ হামলার ঘটনাgেলা তুেল

ধেরেছ, িবেশষভােব গনপিরবহেন েপ ল েবামার বয্বহার যা সাধারণ যাtীেদর মৃতয্ু eবং
grতর জখেমর কারণ হেয় দাঁড়ায়। তার pিতিkয়া িহেসেব, সরকার িবেরাধী সদসয্েদর
gিড়েয় েদয় eবং তােদর কেয়কশেক সিহংস হামলায় সেnহভাজন িহেসেব িচিhত কের।
মানবািধকার কমর্ীেদর মেত, বাংলােদশ সরকার " পােয় gিল চালােনার" e পnা aবলmন
কেরেছ মানুষেক রাsায় েনেম িবেkাভ করােক বাঁধা েদয়ার জনয্, যার
ফলrিতেত, pিতবাদকারী o িনরাপtা বািহনীর মেধয্ চরম সিহংস মেনাভাব লkয্ করা যায়।
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িনরাপtা বািহনীর মেত, pিতবাদকারীেদর uপর gিলবষর্ণ করা হেয়েছ জনসাধারণ o তােদর
সmিtর uপর হামলা pিতেরােধ aথবা আtরkার খািতের।
িহuময্ান রাiটস oয়ােচর মেত িনরাপtা বািহনীর সদসয্রা pায়i pচ

চােপর মুেখ থােক

সিহংসতা o িবেkাভ pিতেরােধর জনয্। িকnt, জাতীয় o আnজর্ািতক আiেনর আoতায়
থাকাo তােদর aনয্তম দািয়t। বাংলােদশ, িবিভn আnজর্ািতক মানবািধকার চুিkেত চুিkবd
eকিট রা ; নাগিরক o রাজৈনিতক aিধকার সংkাn আnজর্ািতক চুিk ( আiিসিসিপআর)
eবং িনযর্াতন o aনয্ানয্ িন ুর, aমানিবক aথবা মযর্াদাহািনকর আচরণ বা শািsর িবrেd
চুিk eর anভুর্k। বাংলােদশেক সুিনি ত করেত হেব যােত েকােনা বয্িki িনযর্াতেনর
িশকার না হয়, eবং মামলার িন
eকিট িনরেপk o sc

িtর জনয্, আiেনর মাধয্েম pিতি ত

াiবুয্নাল dারা

নািনর বয্বsা করেত eবং aপরাধ pমািণত না হoয়া পযর্n

pেতয্কেকi িনেদর্াষ িহেসেব ধের িনেত হেব।
আnজর্ািতক মানবািধকার আiেন, aিবলেm eবং যথাযথভােব grtপূণর্ মানবািধকার ল

েনর

ঘটনাgেলার তদn পিরচালনা করা বাংলােদেশর জনয্ বাধয্তামূলক। pমাণসহকাের েদাষী
বয্ািkেদর aিভযুk করা eবং যিদ আদালত কতৃক
র্ তারা েদাষী সাবয্s হয়, তেব েস
aনুপােত জিরমানা করাo তার আoতায় পেড়। সকল kিতgsেদর aিধকার আদােয়র সুেযাগ
থাকেব eবং তারা সু ু o নয্ায়িবচার লাভ করেব, দায়ী বয্ািkরা িবচােরর সmুখীন হেব eবং
আহতেদর যথাযথ kিতপূরণ েদয়া হেব।
আiন pেয়াগকারী কমর্কতর্ারা dারা সংগিঠত সকল সামিরক শিk o আেgয়ােstর
aপবয্হােরর িবrেd বাংলােদশ সরকােরর aিবলেm eবং eকিট sাধীন তদn পিরচালনা
সুিনি ত করেত হেব েসiসােথ দায়ী বয্ািkেদর িবচােরর সmুখীন করেত হেব। ঊ ত
র্ ন
কমর্কতর্ারা যিদ e িবষয়িট েজেন থােকন তেব তােদর দায়ী করা uিচত aথবা তােদর জানা
uিচত িছল েয তােদর েনতৃেtর aধীেন সামিরক শিk o আেgয়ােstর েবআiনী বয্বহার
করা হেয়েছ িকnt তারা e ঘটনাgেলার uেlখ, pিতেরাধ িকংবা দমেন েকােনা পদেkপ gহণ
কেরনিন।
বাংলােদশ সরকােরর িনরাপtা বািহনীেক pকােশয্ িনেদর্শ েদoয়া uিচত েয আiন
pেয়াগকারী কমর্কতর্ােদর সামিরক শিk o আেgয়াst বয্বহারকােল জািতসংেঘর মূলনীিত
েমেন চলেত হেব। e মূলনীিত aনুযায়ী, িনরাপtা বািহনী " pাণঘাতী আেgয়াst

ধুমাt তখন

বয্বহার করেত পাের যখন জীবন বাঁচান aপিরহাযর্ হেয় পেড়।" e মূলনীিত আরo বেল েয,

7

" মৃতুয্, grতর আঘাত বা aনয্ানয্ পিরণিতর েkেt, eকিট িবsািরত িরেপাটর্ uপযুk
কতৃপ
র্ েkর কােছ aিবলেm েpরণ করেত হেব।" েয আেgয়াst বয্বহােরর ফেল a pত
আঘাতpাp হেয়েছ, পরবিতর্েত যা asায়ী aথবা িচরsায়ী িবকলা তায় পিরণত
হেয়েছ, কতৃপ
র্ েkর েসসব আেgয়ােstর বয্বহার তদn করা uিচত। e তদেnর ফলাফল
জনগেণর কােছ pকাশ করা uিচত eবং েসiসােথ uপযুk শািsমূলক বয্বsা gহণ করেত
হেব।
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psাবনা
বাংলােদশ কতৃপ
র্ েkর uেdেশয্
•

িনরাপtা বািহনী কতৃক
র্ সংগিঠত জনসাধারেণর uপর সকল " পােয় gিল চালােনার"
eবং icাকৃতভােব aনয্ানয্ grতর শারীিরকআঘােতর aিভযুk ঘটনাgেলার সতয্তা
যাচাiেয় জাতীয় কতৃপ
র্ kেক aিবলেm eকিট িনরেপk o sাধীন তদn পিরচালনা
করেত হেব, যা আহতেদর রাজৈনিতক মতাদেশর্র uপর িনভর্রশীল নয়।

•

িনরাপtা বািহনীর িনজs তদn েথেক পৃথক- - ঊ ত
র্ ন কমর্কতর্া েথেক
সকল সদসয্ যােদর িবrেd মানবািধকার ল

r কের

েনর aিভেযাগ আনা হেয়েছ- - তােদর

সকেলর তদn o িবচারকাযর্ আদালেত সুিনি ত করেত হেব। eছাড়াo সকল
ধরেনর ল

েনর সে

জিড়ত সদসয্েদর িবrেd শািsমূলক বয্বsা gহণ করেত

হেব।
•

সামিরক শিkর aপবয্বহােরর সােথ জিড়ত িনরাপtা বািহনীর সকল সদসয্ বা
ঊ র্তন কমর্কতর্ােদর আnজর্ািতক শািnরkা িমশন েযাগদােন িনেষধাjা জাির করেত
হেব।

•

িনিবর্চাের েgফতার eবং িবিভn রাজৈনিতক দেলর সদয্সেদর eকিট বৃহৎ সংখয্ােক
eকসােথ বnী করা pিতহত করেত হেব।

•

আiন pেয়াগকারী সংsাgেলার েহফাজেত েনয়া সকল বয্িkর আtীয় eবং
আiনজীবীর সােথ aিবলেm েযাগােযাগ করা সুিনি ত করেত হেব eবং বাংলােদেশর
আiন aনুযায়ী, 24 ঘ ার মেধয্ সকল বnীেদর আদালেত হািজর করেত হেব।

•

সকল িনরাপtা বািহনীর কােছ pকাশয্ o s
আiন আiন

িনেদর্শনা জাির করেত হেব েয

pেয়াগকারী কমর্কতর্ােদর সামিরক সামিরক শিk o আেgয়াst

বয্বহাের জািতসংেঘর মূলনীিত েমেন চলেত হেব eবং সামিরক শিkবয্বহােরর
িনয়মনীিত o জািতসংেঘর মূলনীিত কেঠারভােব েমেন চলেত হেব।
•

সকল িনরাপtা বািহনীেক pিশkণ pদান করা uিচত যােত তারা জনগেনর শািnপূণর্
সমােবশ o মত pকােশর aিধকার সmেকর্ সেচতন থােক।
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•

pিতবাদ, হরতাল o aনয্ানয্ সমােবেশ িনযুk সকল িনরাপtা বািহনীেক apাণঘাতী
ast বয্বহার করেত েদয়া uিচত যােত kিতর পিরমাণ সবর্িনm থােক।
িবেkাভকারীেদর িবrেd িবিভn আেgয়াst েযমন রাবার বুেলট o েপেলেটর বয্বহার
সীিমত করেত হেব। সামিরক শিk o আেgয়াst বয্বহােরর মুলনীিত aনুযায়ী, সকল
মৃতয্ু , grতর আঘাত বা aনয্ানয্ পিরণিতর েkেt, eকিট িবsািরত িরেপাটর্ aিবলেm
জাতীয় মানবািধকার সংsা eবং eকিট sাধীন েবসামিরক কতৃপ
র্ েkর কােছ েpরণ
করেত হেব।

•

িবেkাভ সমােবশ aথবা েহফাজেত থাকাকােল, িনরাপtা বািহনী dারা আহত সকেল
যােত uপযুk িচিকৎসা o আiিন সহায়তা পায় তা িনি ত করেত হেব।

জািতসংঘ, দাতােগা ী eবং aংশgহণকারী সরকার েযমন
ভারত, মািকর্ন যুkরা

eবং

যুkরােজয্র uেdেশয্
•

তদn পিরচালনাeবং uপযুk সুপািরশ pদান করার জনয্,
সংsার হাiকিমশনার, িনযর্াতন o িবচারবিহভূর্ত হতয্াকা
দূত eবং িনযর্াতন o aনয্ানয্ িন ুর,

জািতসংেঘর মানবািধকার

িবষয়ক জািতসংেঘর িবেশষ

aমানিবক aথবা মযর্াদাহািনকর আচরণ বা

শািs সmিকর্ত িবেশষ দূতেক বাংলােদেশ আমntণজানােনা uিচত; যােত িবচার
বয্বsা,

জবাবিদিহতা o িনরাপtা বািহনীর পুনগর্ঠন সুিনি ত করা সmবপর হয়

eবং িনরাপtা বািহনী sাধীন eবং েপশাগতভােব কাজ করেত পাের।
•

িনিবর্চাের আটেকর uপর জািতসংেঘর কমর্রত িবভাগেক,

িবেkােভর সময় েgpার

o আটেক রাখার তদn করার জনয্ aিবলেm বাংলােদশ সফেরর জনয্ aনুেরাধ
করা uিচত।
•

িনযর্াতন o pাসি ক িবষেয়র জািতসংেঘর িবেশষ দূতেক " পােয় gিল" o aনয্ানয্
িনযর্াতেনর তদn পিরচালনা করেত বাংলােদশ সফেরর জনয্ aনুেরাধ করা uিচত।

•

বাংলােদেশ eেকর পর eক সরকােরর আমেল মানবািধকার ল
সময়কাল মাtা o সময়কাল চরেম েপৗঁছােনার দrন,

েনর মাtা o

মানবািধকার পিরষেদর

আেবদন করা uিচত েয তােদর িবেবচনার জনয্ জািতসংেঘর িবেশষ সংsা eকিট
েযৗথ pিতেবদন pকাশ করেব eবং যিদ েকােনা কারেন সরকার e িরেপাটর্
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aনুযায়ী পদেkপ gহেণ aসফল হয় তেব বাংলােদেশর জনয্ eকিট িবেশষ সভা
গঠেনর uেদয্াগ েনেব।
•

বাংলােদশী িমিডয়া o সামািজক সংগঠন যারা সরকােরর hমিক o চােপর মুেখ
sাধীনভােব কাজ করেত akম,

তােদর িবrেd সরকােরর hমিক, ভীিত

pদশর্ন, eবং িমথয্া মামলা দােয়র করা বn করেত হেব। দাতােগা ীেদর সামািজক
সংগঠনgেলােত িবেদশী aথর্ায়েনর মাtা বৃিdর জনয্ সরকােরর uপর চাপ pেয়াগ
করেত হেব।
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