
" বাাঁচার ক ান া অধি ার ক ইঃ" 

বাাংলাদেশ নিরাপত্তা বানিিী কর্তকৃ বন্দীদের "পাদে গুনল" ও নবকলাঙ্গ করা 

 

সারাাংশ 

 

২৮ শশ শেব্রুোরী, ২০১৩ এর সকালদবলা, নবদরাধীেল জামায ার্-ই-ইসলামী িরর্াদলর আহ্বাি জািাে 

র্াদের শির্া শেলাওয ার শিাসাইি সাঈেীর মতর্যুেদের প্রনর্বাদে, যাদক বাাংলাদেশ আন্তজৃানর্ক অপরাধ 

ট্রাইবযুিাল (আইনসনি) কর্তৃক শোষী সাবুস্ত করা িদেদে। ঢাকা ইন্টারিুাশিাল ইসলানমক ইউনিভানসৃনির 

কাোকানে একনি নবদষাভ সমাদবশ অিযনির্ িদেনেল। ফজল, ১৮ বের বেদসর একজি আইদির োত্র শয  

কযর্যব্ বাগ এলাকার কাোকানে একনি োত্রিদল থাকর্, বদলদে শস প্রনর্বাদে অাংশগ্রিণ কদরনি, সকাদলর 

িাস্তা সারদর্ িল শথদক মাত্র শবর িদেনেল। র্খি িঠাৎ নর্নি শস গুনলর শব্দ শশাদি এবাং মািযষদক শেৌড়াদর্ 

শেদখ। ফজল, শয নকিা পযনলদশর িজর শথদক বাাঁচার জিু নিউমুাি রাইিস ওোচদক অিযদরাধ কদরদে 

একনি েদ্মিাম বুবিাদরর জিু, বদলদে শয শস শেখল, পযনলশ নর্িজি মািযষদক মারধর করনেল 

এবাং যখিই শস সদর শযদর্ শচদেনেল র্খিই একজি শলাক শপেি শথদক র্াাঁর শাদিৃর কলার শিদি ধদর। 

ফজল বদলদে র্াদকও মারধর করা িে এবাং পদর শশদর-এ-বাাংলা পযনলশ শেশদি আিা িে।   

 

একজি শিনলনভশি কমৃী ফজদলর শগ্রফর্ার নভনিওদর্ ধারণ কদরি, শসখাদি শেখা শগদে শয পযনলশ 

শিফাজদর্ শিোর কাদল শস সম্পূণৃ সযস্থ নেল। ফজল বদলদে, পযনলশ শেশদি আরও নকেয বন্দী নেল, 

যাদের সবাইদক গুনলনবদ্ধ করা িদেদে। একসমে শস নর্নি শুিদর্ পাে, পযনলদশর সাব-ইন্সদপক্টর    

র্ার বুাপাদর কথা বলদেিঃ  

আনম অিুদের সাদথ মানিদর্ বদস নেলাম। পযনলদশর এসআই র্খি বদলদেি, "র্াদক গুনল করা  

িেনি। বাইদর নিদে এস"। র্ারা আমার কলার ধদর পযনলশ শেশদির শপেদি নিদে শগল।   

শসিা র্াদের শগাসদলর জােগা নেল। প্রকতর্পদষ, সমেিা নেল শভারদবলা এবাং নকেযদুদর  

পযনলদশর শলাদকরা োাঁর্ ব্রাশ করনেল অথবা োাঁনড় কািনেল। র্ারা আমার সামদিই  

রাইদফল এ গুনল ভরনেল। আনম নজদেস করলাম, "আমার নক শোষ?" আমাদক শেদড় শেোর জিু 

র্াদের কাদে নভষা চাইলাম। র্ারা বলল, “চযপ থাদকা। শচাখ বন্ধ কদর োাঁনড়দে থাদকা আমরা 

শর্ামাদক গুনল করব। র্যনম যনে শবশী কথা বল, আমরা শর্ামার বযদক গুনল করব।  

র্াদের একজি বলল, "আমাদের পাাঁচ লাখ িাকা োও [ইউএস ৳৬৩০০]। আমরা শর্ামাদক শযদর্  

শেব।" আনম পাাঁচ লাখ িাকার কথা শুদি চযপ কদর শগলাম। আনম জাির্াম আমার পনরবার পাাঁচ 

 লাখ িাকা নেদর্ পারদব িা। র্ারা আমাদক র্াদের রাইদফল নেদে মারদর্ শুরু করল। শয  

এসআই এর আমাদক গুনল করার কথা, শস বলল, "র্ার শচাখ শবাঁদধ োও।" র্ারা আমার শচাখ শবাঁদধ  

নেল। আনম জাির্াম র্ারা আমাদক গুনল করদব। আনম শব্দ শুিলাম। পদর আনম শচাখ  

শমদল শেখলাম বারান্দাে শুদে আনে, রক্ত পড়দে। আনম বযঝদর্ পারলাম শয আমাদক গুনল করা 



িদেদে।  

 

ফজলদক িাাঁিযর নঠক নিদচ গুনল করা িদেনেল এবাং পদর র্ার পা শকদি শফদল নেদর্ িদেদে।  

 

আনিস, ৪৫ বের বেদসর একজি বই নবদের্া নযনি র্ার পনরচে প্রকাশ করদর্ অস্বীকতনর্ জানিদেদেি। একই 

নবদষাভ সমাদবদশর কাে শথদক পযনলশ র্াদক র্যদল নিদে যাে। নর্নি বদলদেি নর্নি র্ার এক পা িানরদেদেি যখি  

পযনলশ একই নেদি শশদর বাাংলা িগর পযনলশ শেশদি র্াদক গুনলনবদ্ধ কদর।   

 

পযনলশ োনব কদরদে শয ফজল এবাং আনিস শসই ১১ জদির মদধু পদড় যাদের শগ্রফর্ার করা িদেদে যখি  

কদেকশ নবদষাভকারী পযনলশ ও জিসাধারদণর উপর িামলা চালাে। পযনলদশর ভাষু অিযযােী,  

আত্মরষা ও পনরনস্থনর্ শমাকানবলা করার জিু র্ারা ৪৭ রাউন্ড ফাাঁকা গুনল শোাঁদড় এবাং পযনলশ শিফাজদর্  

ইচ্ছাকতর্ভাদব গুনল করার নবষেনি র্ারা অস্বীকার কদর। নকন্তু িুাশিাল ইিনেনিউি অফ ট্রমাদিালনজ  

এবাং অদথাৃদপনিক নরিুানবদিশদির কাগজপদত্র শেখা যাে শয উভে আির্ বুানক্তদের জরুরী নবভাদগ  

আিা িে বাম পাদে গুনলনবদ্ধ অবস্থাে।  

  

মািবযব কনবর, জামাদের্পন্থী পনত্রকা িো-নেগদন্তর মাদকনৃিাং নবভাদগর এক কমৃী বদলদেি শয ১৮ ই মাচৃ,  

২০১৩ সাদল কাজ শথদক শফরার পদথ পযনলশ র্ার গনর্দরাধ কদর। নর্নি আরও বদলদেি শয র্ার পনরচেপত্র  

পযৃদবষণ করার পর, নমরপযর পযনলশ শেশদির একজি ঊর্ধ্ৃর্ি কমৃকর্ৃা র্ার িািপাদে গুনল কদর। এ  

ঘিিার প্রর্ুষেশৃী নেদলি অিুািু সাাংবানেদকরা যারা বদলদেি শয মািবযব কনবর শগ্রফর্াদর শকাি বাাঁধা  

শেিনি এবাং পযনলদশর উপর িামলাও কদরিনি। পরবর্ৃীদর্ পযনলশ র্াদক একনি সরকারী অদথৃাদপনিক  

িাসপার্াদল নিদে যাে এবাং র্ার নবরুদদ্ধ োঙ্গা ও ভাাংচযদরর োদে দুনি মামলা কদর, যনেও মািবযব কনবর 

বদলদেি শয িাাঁপানির ইিদিলার োড়া র্ার কাদে পযনলশ আর নকেযই পােনি। মািবযব কনবদরর মদর্, শয  

পযনলশ অনফসার র্াদক গুনলনবদ্ধ কদরি, পদর র্াদক হুমনক শেি শয, "আনম শর্ামার পাদে গুনল কদরনে,  

র্যনম যনে আমার নবরুদদ্ধ নকেয বল, র্ািদল পদররবার আনম শর্ামার শচাদখ গুনল করব"।  

 

আকরাম (েদ্মিাম ), ৩২ বের বেদসর একজি কতষক, বদলদেি শয চট্টগ্রাদম শরইদির পর একজি পযনলশ  

অনফসার ইচ্ছাকতর্ভাদব র্ার পাদে গুনল চালােঃ "আমাদক নকেয সমে মারধর করার পর, পযনলশ আমাদক  

গাদের সাদথ শবাঁদধ রাদখ। র্ারপর [একজি পযনলশ অনফসার] আমার বাম পাদের িাাঁিযর উপদর গুনল চালাে।  

শসই পযনলশ অনফসার সব অনভদযাগ অস্বীকার কদর বাাংলাদেদশর একনি মািবানধকার সাংস্থাদক  

বদলদেি শয, আকরাদমর মর্ ভোংকর অপরাধীর "বাাঁচার শকাি অনধকার শিই"। র্দব এর নকেয মাস পদর,  

শবআইনিভাদব অস্ত্র নবনিমদের সমে অিু একজি সদন্দিভাজি আসামীদক  গুনল করার কথা স্বীকার কদর, নর্নি  

বাাংলাদেদশ চদল আসা নবচার বনিভূৃর্ ির্ুার সাংস্কতনর্র কথা শমদি শিি এই বদল শয, “শস [আসামী ] এখিও 

শবাঁদচ আদে কারি পযনলশ র্াদক শগ্রফর্ার কদরদে। যনে র ুাব [র ুানপি অুাকশি বুাদিনলেি] বা অিু শকািও 

আইি প্রদোগকারী সাংস্থা র্াদক ধরর্, শস এর্ষদণ মতর্ থাকর্।”  



 

এ নরদপািৃনি, ২০১৩ সাল শথদক বাাংলাদেশ নিরাপত্তা বানিিী কর্তৃক শবশ কদেকনি "পাদে গুনল চালাদিার" ঘিিা –

শযখাদি ইচ্ছাকতর্ভাদব বন্দীদের পাদের নিদচর অাংদশ গুনল করা িে, এবাং অিুািু শবআইিী গুনলবষৃদণর  

ঘিিাগুদলাদক র্যদল ধদরদে। শবশনকেয নবদরাধীেদলর সমথৃক শযমিঃ বাাংলাদেশ জার্ীয র্াবােী েল  

(নবএিনপ), োত্র নশনবর-জামাদেদর্ ইসলামীর োত্র সাংগঠি বদলদে শয, বাাংলাদেদশর পযনলশ র্াদের আিক  

করার পর ইচ্ছাকতর্ভাদব গুনল কদর, পদর নমথুা োনব কদর শয আত্মরষার জিু অথবা সনিাংস  

প্রনর্বাদের সমে বন্দীদের গুনল করা িে। অিুািু যাদের সাদথ আমরা কথা বদলনে র্ারা বদলদেি শয  

সরকার নবদরাধী নবদষাভ সমাদবদশ অাংশগ্রিি অথবা পাশ নেদে যাবার পদথ র্াদের গুনল করা িে।  

 

শবনশরভাগ মািযষ এই প্রনর্দবেদির জিু সাষাৎকাদর র্াদের পনরচে প্রকাদশ অস্বীকতনর্ জািাে, 

আইিগর্ শানস্তর আশাংকা কদর কারণ র্াদের প্রাে সবাই শফৌজোরী মামলাে 

অনভযযক্ত। আির্দের অিুরা ভে কদর নিনবৃচাদর শগ্রফর্ার, নিদখাাঁজ, নিযৃার্ি অথবা নবচারবনিভূৃর্ 

ির্ুাকােদক, শযগুদলা বাাংলাদেদশ শবশ সাধারণ ঘিিা, নবদশষর্ র্ারা যনে নবদরাধীেদলর সমথৃক িে। 

অদিদকই জানমি প্রানির জদিু, পযনলশ শিফাজদর্ আরও শবশী মািবানধকার লঙ্ঘি প্রনর্দরাদধ অথবা নচনকৎসার 

বুবস্থার জিু ঘযষ প্রোদির নবষেনি স্বীকার কদর। 

  

 

যনেও প্রনর্িা ঘিিার শষদত্র নিউমুাি রাইিস ওোচ নিনির্ভাদব বলার অবস্থাদি শিই শয গুনলর ঘিিাগুদলা 

ঘদিদে আত্মরষার জিু বা সনিাংস নবদষাদভর সমে শগালাগুনল চলাকাদল বদল পযনলশ যা োবী কদরদে শসিা 

নমথুা, নকন্তু শয আির্ মািযষদের কথা এখাদি বলা িল র্ারা শয োবী কদরদেি শয পযনলশ শকািও প্রদরাচিা 

োড়াই র্াদের গুনলনবদ্ধ কদরদে শসিাও শবশ নবস্তানরর্ এবাং নবশ্বাসদযাগু। এই সকল ঘিিাগুদলা 

সদন্দদির উদেককারী ও স্বাধীিভাদব র্েদন্তর শযাগু, এবাং প্রদোজিদবাদধ শোষী পযনলশ অনফসার এবাং  

র্াদের আদেশ োর্াদের নবচাদরর কাাঁঠগড়াে োাঁড় করাদর্ িদব। আজ পযনৃ্ত শর্মি শকািও ধরদণর র্েন্ত 

ও শানস্ত প্রোদির পেদষপ গ্রিণ করা িেনি। শুধযমাত্র বাাংলাদেদশর একনি প্রাইদভি সাংবাে সাংস্থা, এিনিনভর  

সাংবােকমৃী  আফজাল শিাদসি, নযনি ৩১ শশ মাচৃ, ২০১৬ সাদল স্থািীে নিবৃাচদির সাংবাে সাংগ্রিকাদল পাদে 

গুনলনবদ্ধ িদেদেি, র্ার শষদত্র পযনলশ র্াদেরঅিুােভাদব গুনলকরার ঘিিা স্বীকার কদর এবাং একজি পযনলশ 

সেসুদক বরখাস্থ কদরি, যনেও র্ারা শজার গলাে োনব কদরদেি শয গুনল চালাদিার ঘিিানি 

অসাবধাির্াবশর্  ঘদিদে।  

 

অনধকাাংশ আির্ বুানক্তরা সাষাৎকাদর বদলদেি শয র্ারা স্থােীভাদব জখদমর নশকার িদেদেি অথবা  

নবকলাঙ্গ িদে পদড়দেি। পাদে গুনলনবদ্ধ িওোর েরুি র্াদের িাাঁিযর িাি , িরম নিসযু, রক্তিালী, শপশী,  

এবাং স্নায য ষনর্গ্রস্ত িদেদে। নকেয মািযদষর অঙ্গদচ্ছে করদর্ িদেদে। অদিদকই বদলদেি শয গুরুর্র জখদমর  

যথাযথ নচনকৎসার পনরবদর্ৃ র্াদের শজদল পাঠাদিা িে। উোিরণস্বরূপ, ২৪ বের বেদসর জামাদর্র  

একজি সমথৃক বদলদেি শয নিরাপত্তা বানিিী র্াদক গুনল কদর মাচৃ, ২০১৩ সাদল এবাং র্ারপর র্াদক  



সরকারী অদথৃাদপনিক িাসপার্াদল নিদে আসা িে শযখাদি র্াদক ভাাংচযর ও অববধ নবদফারক বুবিাদরর  

অনভদযাদগ অনভযযক্ত করা িয । নর্নি আরও বদলি শয িাসপার্াল কমৃীরা র্ার নচনকৎসা করদর্ আগ্রিী  

নেলিা এবাং কমৃরর্ িাক্তারা নেদলি অবন্ধযসযলভঃ "র্ারা আমার রাজবিনর্ক মর্ােশৃ নিদে নবরূপ মন্তবু  

কদরদেি। আমার প্রাথনমক নচনকৎসার জিু দুই ঘণ্টা অদপষা করদর্ িদেদে।"  

  

এক ২২ বেদরর যযবক বদলদেি শয, ২০১৩ সাদলর শসদেম্বদর গুনলনবদ্ধ িওোর পদর র্াদক আি মাস শজদল  

কািাদর্ িে। র্ার নিনবো শভদঙ্গ নগদেনেল এবাং নর্নি িড়াচড়া করদর্ পারদর্ি িা। নর্নি নচনকৎসা  

কমৃীদের র্ত্বাবধাদি নেদলি নকন্তু র্াদক অিুািু কদেেীদেরদক িাকা নেদর্ িেদে র্াদক সািাযু করার জিুঃ 

"আনম খযব অসিাে নেলাম। বুথার জিু উদঠ বসদর্ পারর্াম িা। অিু কদেেীরা আমাদক খাইদে নেদর্া  

নকন্তু র্াদেরদক আমার িাকা নেদর্ িদর্া।  

 

একজি নচনকৎসক স্বীকার কদরি শয নর্নি নকেয আির্ বুনক্তদের নচনকৎসা কদরদেি যাদের পযনলশ র্াদের  

শিগাি নেদে পাদে গুনল কদরঃ   

 

পযনলশ এখি র্াদের কাযৃপদ্ধনর্ পনরবর্ৃি কদরদে। শযমি, যনে র্ারা আমার িার্ এইভাদব শভদে  

শেে, র্ািদল শকউ বযঝদর্ পারদব িা শয এিা ঘিিােদম িানক ইচ্ছাকতর্ভাদব ঘদিদে...নকেয শষদত্র  

গুনল শরীর নেে কদর শবনরদে যাে, র্াই শকাি প্রমাণ পাওয া যায িা। আবার নকেয শষদত্র গুনল শভদঙ্গ  

িযকদরা িযকদরা িদে যাে। আমরা র্াদক বনল ষযেকণা। এ ষযেকণাগুদলা শরীদরর শভর্র রদে যাে।  

আনম অদিক শরাগীদক এ ধরদির জখম নিদে আসদর্ শেদখনে। এ ষযেকণাগুদলা ষনর্কর িে  

যর্ষণ িা র্ারা নশরাে প্রদবশ কদর। যনে শসিা ঘদি, র্ািদল শরীদরর এ অাংশনি শকদি শফলদর্ িে।   

 

নিউমুাি রাইিস ওোচ আওোমী লীগ, নবএিনপ এবাং শসিা-সমনথৃর্ র্ত্ত্বাবধায ক সরকাদরর আমদল  

নিরাপত্তা বানিিী কর্তৃক সাংগনঠর্ নিযৃার্দির ঘিিাগুদলা অদিকনেি শথদক র্যদল ধদর এদসদে। এর মদধু আদে 

নিযৃার্ি, শজারপূবকৃ অপিরণ, নিনবৃচাদর শগ্রফর্ার, শবআইিীভাদব বুনক্তগর্ সম্পনত্তর র্ধ্াংস ইর্ুানে।  

আরও রদেদে নবচার বনিভূৃর্ ির্ুাকাে যা বাাংলাদেদশ "েসফাোর" ির্ুাকাে িাদম পনরনচর্ কারণ  

নিরাপত্তা বানিিী নমথুাভাদব োবী কদর শয মািযষনি শগালাগুনল নবনিমেকাদল মতর্যুবরণ কদরদে।  

 

এ নরদপাদিৃ ধারণকতর্ অনধকাাংশ "পাদে গুনল চালাদিা"  অনভদযাদগর বুাখুাে নিরাপত্তা বানিিী একই  

ধরদির অজযিার্ নেদেদে। উোিরণস্বরূপ, শসনলম (েদ্মিাম), ১৮, অনভদযাগ কদরি শয র্াদক নজোসাবাে,  

মারধর ও নিযৃার্ি করা িদয নেল এবাং পদর নিরাপত্তা বানিিী র্াদক ধদর নিদে বাম পাদে গুনল কদর।  

র্ার পা শকদি শফলদর্ িে। র্ার বাবা নবশ্বাস কদরি শয ষমর্াসীি েল আওোমী লীদগর এক স্থািীে 

সমথৃদকর সাদথ শসনলদমর নববাে থাকাে র্াদক এ শানস্ত শপদর্ িে। অিুনেদক, পযনলশ োবী কদর শয, শসনলম 

োত্র নশনবদরর সসনিক। পযনলদশর ভাষু অিযযােী, র্াদক শগ্রফর্াদরর পর নজোসাবাে করদল, শসনলম আম  

বাগাদি জমা কদর রাখা অদস্ত্রর সন্ধাি নেদর্ রাজী িে। পযনলশ বদল শয শসনলদমর সঙ্গীরা অস্ত্র সন্ধাদির সমে  



িামলা কদর, র্াই র্ারা আত্মরষার জিু গুনল চালাদর্ বাধু িে এবাং শসনলম পানলদে যাবার সমে 

গুনলনবদ্ধ িে।  

 

এখাদি র্যদল ধরা অনধকাাংশ ঘিিাগুদলা রাজবিনর্ক উদেশুপ্রদণানের্। পযনলশ শিফাজদর্ গুনলবষৃদণর  

ঘিিাগুদলা  উদেখদযাগুভাদব বতনদ্ধ শপদেদে শফব্রুোরী, ২০১৩ সাদলর সাংঘদষৃর পর, যখি আন্তজৃানর্ক 

অপরাধ ট্রাইবযুিাল (আই নস নি), ১৯৭১ সাদল পানকস্তদির সাদথ বাাংলাদেদশর স্বাধীির্া যযদ্ধ চলাকালীি  

সমদে সাংঘনির্ যযদ্ধাপরাদধর োদে সাঈেীদক মতর্যুেে প্রোি কদর। সাজা শঘাষণার পর জামাদেদর্র সমথৃদকরা  

রাস্তাে িাদম এবাং র্ারা অদিক মািযদষর মতর্যু ও জখম ঘিাে। নিরাপত্তাবানিিীর  

প্রনর্নেো নেল কদঠার, র্াদের লষু নবদষাভকারী নকাংবা আদশপাদশর সাধারণ মািযষ দুইই 

নেল। পরবনর্কৃাদল সযনপ্রমদকািৃ মতর্যুেোদেশ স্থনগর্ কদর এবাং সাঈেীদক যাবজ্জীবি কারােে শেওো িে।  

 

জািযোনর, ২০১৪ সাদলর সাধারণ নিবৃাচিদক সামদি শরদখ আবারও সনিাংসর্া শুরু িে। প্রধাি নবদরাধীেল,  

বাাংলাদেশ জার্ীের্াবােী েল (নবএিনপ) নিবৃাচি বেকদির নসদ্ধান্ত শিে, এবাং োবী কদর শয অর্ীদর্র মর্  

 র্ত্ত্বাবধায ক সরকাদরর অধীদি নিবৃাচি িদর্ িদব। নবএিনপ ও জামাদর্র সমথৃদকরা িরর্াল ও  

অবদরাধ সফল করার জিু জিসাধারদণর উপর শপট্রল শবামা বুবিার কদর। এ সনিাংসর্াে কদেকশ মািযষ  

মারা যাে এবাং গুরুর্র জখম িে।   

 

ষমর্াসীি েল আওোমী লীগ প্রাে নবিা প্রনর্দ্বনির্াে নিবৃাচদি জেলাভ কদর, এবাং শশখ িানসিা ওোদজে 

প্রধািমন্ত্রী নিদসদব চানলদে যাি । নকন্তু নবএিনপ, জামাদের্ ও অিুদের দ্বারা সনিাংস প্রনর্বাে এবাং 

নিরাপত্তাবানিিীর প্রনর্দরাধ ও সরকার কর্তকৃ েমদির ফদল শয সনিাংসর্া সতনি িে র্া চূড়ান্ত পযৃাদে 

শপৌাঁদে জািযোরী, ২০১৫ সাদল সাধারণ নিবৃাচদির এক বের বষৃপূনর্ৃকাদল, যা আবারও মতর্যু ও জখদমর 

কারণ িদে োাঁড়াে। নিউমুাি রাইিস ওোচ এর আদগও নবদরাধীেদলর কমৃীদের দ্বারা সাংগনঠর্  ভোবি 

ভোবি িামলার ঘিিাগুদলা র্যদল ধদরদে, নবদশষভাদব গিপনরবিদি শপট্রল শবামার বুবিার যা সাধারণ যাত্রীদের 

মতর্যু এবাং গুরুর্র জখদমর কারণ িদে োাঁড়াে। র্ার প্রনর্নেো নিদসদব, সরকার নবদরাধী সেসুদের গুনড়দে শেে 

এবাং র্াদের কদেকশদক সনিাংস িামলায  সদন্দিভাজি নিদসদব নচনির্ কদর।  

 

মািবানধকার কমৃীদের মদর্, বাাংলাদেশ সরকার "পাদে গুনল চালাদিার" এ পন্থা অবলম্বি কদরদে  

মািযষদক রাস্তাে শিদম নবদষাভ করাদক বাাঁধা শেোর জিু, যার ফলশ্রুনর্দর্, প্রনর্বােকারী ও নিরাপত্তা  

বানিিীর মদধু চরম সনিাংস মদিাভাব লষু করা যাে। নিরাপত্তা বানিিীর মদর্, প্রনর্বােকারীদের উপর  

গুনলবষৃণ করা িদেদে জিসাধারণ ও র্াদের সম্পনত্তর উপর িামলা প্রনর্দরাদধ অথবা আত্মরষার  

খানর্দর।   

 

নিউমুাি রাইিস ওোদচর মদর্ নিরাপত্তা বানিিীর সেসুরা প্রােই প্রচে চাদপর মযদখ থাদক সনিাংসর্া ও 

নবদষাভ প্রনর্দরাদধর জিু। নকন্তু, জার্ীে ও আন্তজৃানর্ক আইদির আওর্াে থাকাও র্াদের অিুর্ম  



োনেত্ব। বাাংলাদেশ, নবনভন্ন আন্তজৃানর্ক মািবানধকার চযনক্তদর্ চযনক্তবদ্ধ একনি রাষ্ট্র; িাগনরক ও রাজবিনর্ক  

অনধকার সাংোন্ত আন্তজৃানর্ক চযনক্ত (আইনসনসনপআর) এবাং নিযৃার্ি ও অিুািু নিিযর, অমািনবক  

অথবা মযৃাোিানিকর আচরণ বা শানস্তর নবরুদদ্ধ চযনক্ত এর অন্তভযৃক্ত। বাাংলাদেশদক  সযনিনির্ করদর্ িদব  

যাদর্ শকাদিা বুনক্তই নিযৃার্দির নশকার িা িে, এবাং মামলার নিষ্পনত্তর জিু, আইদির মাধুদম  

প্রনর্নির্ ট্রাইবযুিাল দ্বারা একনি নিরদপষ ও স্বচ্ছ শুিানির বুবস্থা করদর্ এবাং অপরাধ প্রমানণর্ িা িওো  

পযৃন্ত প্রদর্ুকদকই নিদেৃাষ নিদসদব ধদর নিদর্ িদব।  

 

আন্তজৃানর্ক মািবানধকার আইদি, অনবলদম্ব এবাং যথাযথভাদব গুরুত্বপূণৃ মািবানধকার লঙ্ঘদির  

ঘিিাগুদলার র্েন্ত পনরচালিা করা বাাংলাদেদশর জিু বাধুর্ামলূক। প্রমাণসিকাদর শোষী বুানক্তদের  

অনভযযক্ত করা এবাং যনে আোলর্ কর্তৃক র্ারা শোষী সাবুস্ত িে, র্দব শস অিযপাদর্ জনরমািা করাও র্ার  

আওর্াে পদড়। সকল ষনর্গ্রস্তদের অনধকার আোদের  সযদযাগ থাকদব এবাং র্ারা সযিয ও িুােনবচার লাভ  

করদব, োয ী বুানক্তরা নবচাদরর সম্মযখীি িদব এবাং আির্দের যথাযথ ষনর্পূরণ শেো িদব।  

 

আইি প্রদয াগকারী কমৃকর্ৃারা দ্বারা সাংগনঠর্ সকল সামনরক শনক্ত ও আদেয াদস্ত্রর অপবুিাদরর নবরুদদ্ধ  

বাাংলাদেশ সরকাদরর অনবলদম্ব এবাং একনি স্বাধীি র্েন্ত পনরচালিা সযনিনির্ করদর্ িদব শসইসাদথ োেী  

বুানক্তদের নবচাদরর সম্মযখীি করদর্ িদব। ঊর্ধ্ৃর্ি কমৃকর্াৃরা যনে এ নবষেনি শজদি থাদকি র্দব র্াদের োয ী  

করা উনচর্  অথবা র্াদের জািা উনচর্ নেল শয র্াদের শির্তদত্বর অধীদি সামনরক শনক্ত ও আদেয াদস্ত্রর  

শবআইিী বুবিার করা িদেদে নকন্তু র্ারা এ ঘিিাগুদলার উদেখ, প্রনর্দরাধ নকাংবা েমদি শকাদিা পেদষপ  

গ্রিণ কদরিনি।  

 

বাাংলাদেশ সরকাদরর নিরাপত্তা বানিিীদক প্রকাদশু নিদেৃশ শেওয া উনচর্ শয আইি প্রদয াগকারী কমৃকর্ৃাদের 

সামনরক শনক্ত ও আদেয াস্ত্র বুবিারকাদল জানর্সাংদঘর মূলিীনর্ শমদি চলদর্ িদব। এ মূলিীনর্ অিযযােী,  

নিরাপত্তা বানিিী "প্রাণঘার্ী আদেয াস্ত্র শুধযমাত্র র্খি বুবিার করদর্ পাদর যখি জীবি বাাঁচাি অপনরিায ৃ

িদে পদড়।" এ মূলিীনর্ আরও বদল শয, "মতর্যু, গুরুর্র আঘার্ বা অিুািু পনরণনর্র শষদত্র, একনি  

নবস্তানরর্ নরদপািৃ উপযযক্ত কর্তৃপদষর কাদে অনবলদম্ব শপ্ররণ করদর্ িদব।" শয আদেোস্ত্র বুবিাদরর ফদল  

অঙ্গপ্রর্ঙ্গ আঘার্প্রাি িদেদে, পরবনর্দৃর্ যা অস্থােী অথবা নচরস্থােী নবকলাঙ্গর্াে পনরণর্ িদেদে,  

কর্তৃপদষর শসসব আদেয াদস্ত্রর বুবিার র্েন্ত করা উনচর্। এ র্েদন্তর ফলাফল জিগদণর কাদে প্রকাশ  

করা উনচর্ এবাং শসইসাদথ উপযযক্ত শানস্তমূলক বুবস্থা গ্রিণ করদর্ িদব।  



প্রস্তাবিা 

 

বাাংলাদেশ কর্তৃপদষর উদেদশু  

 

● নিরাপত্তা বানিিী কর্তৃক সাংগনঠর্ জিসাধারদণর উপর সকল "পাদে গুনল চালাদিার" এবাং  

ইচ্ছাকতর্ভাদব অিুািু গুরুর্র শারীনরকআঘাদর্র অনভযযক্ত ঘিিাগুদলার 

সর্ুর্া যাচাইদে জার্ীে কর্তপৃষদক অনবলদম্ব একনি নিরদপষ ও স্বাধীি র্েন্ত 

পনরচালিা করদর্ িদব,যা আির্দের রাজবিনর্ক মর্ােদশৃর উপর নিভৃরশীল  িে। 

নিরাপত্তা বানিিীর নিজস্ব র্েন্ত শথদক পতথক--ঊর্ধ্রৃ্ি কমৃকর্ৃা শথদক শুরু কদর 

সকল সেসু যাদের নবরুদদ্ধ মািবানধকার লঙ্ঘদির অনভদযাগ আিা িদেদে-- 

র্াদের সকদলর র্েন্ত ও নবচারকায ৃআোলদর্ সযনিনির্ করদর্ িদব। এোি াও সকল ধরদির 

লঙ্ঘদির সদঙ্গ জনি র্ সেসুদের নবরুদদ্ধ শানস্তমূলক বুবস্থা গ্রিণ করদর্ িদব। 

 

● সামনরক শনক্তর অপবুবিাদরর সাদথ জনড়র্ নিরাপত্তা বানিিীর সকল সেসু বা ঊর্ধ্ৃর্ি  

কমৃকর্ৃাদের আন্তজৃানর্ক শানন্তরষা নমশি শযাগোদি নিদষধাো জানর করদর্ িদব।  

 

● নিনবৃচাদর শগ্রফর্ার এবাং নবনভন্ন রাজবিনর্ক েদলর সেুসদের একনি বতিৎ সাংখুাদক একসাদথ  

বন্দী করা প্রনর্ির্ করদর্ িদব।  

 

● আইি প্রদয াগকারী সাংস্থাগুদলার শিফাজদর্ শিয া সকল বুনক্তর আত্মীয  এবাং আইিজীবীর  

সাদথ অনবলদম্ব শযাগাদযাগ করা সযনিনির্ করদর্ িদব এবাং বাাংলাদেদশর আইি অিযযােী,  

২৪ ঘণ্টার মদধু সকল বন্দীদের আোলদর্ িানজর করদর্ িদব।  

 

● সকল নিরাপত্তা বানিিীর কাদে প্রকাশু ও স্পি নিদেৃশিা জানর করদর্ িদব শয আইি আইি        

 প্রদোগকারী কমৃকর্ৃাদের সামনরক সামনরক শনক্ত ও আদেোস্ত্র বুবিাদর জানর্সাংদঘর 

 মূলিীনর্ শমদি চলদর্ িদব এবাং  

সামনরক শনক্ত বুবিাদরর নিেমিীনর্ ও জানর্সাংদঘর মূলিীনর্ কদঠারভাদব শমদি চলদর্ িদব।  

 

● সকল  নিরাপত্তা বানিিীদক প্রনশষণ প্রোি করা উনচর্ যাদর্ র্ারা জিগদির শানন্তপূণৃ সমাদবশ 

 ও মর্ প্রকাদশর অনধকার সম্পদক ৃসদচর্ি থাদক।  

 

● প্রনর্বাে, িরর্াল ও অিুািু সমাদবদশ নিযযক্ত সকল নিরাপত্তা বানিিীদক অপ্রাণঘার্ী অস্ত্র  

বুবিার করদর্ শেো উনচর্ যাদর্ ষনর্র পনরমাণ সবৃনিম্ন থাদক। নবদষাভকারীদের নবরুদদ্ধ  



নবনভন্ন আদেোস্ত্র শযমি রাবার বযদলি ও শপদলদির বুবিার সীনমর্ করদর্ িদব। সামনরক শনক্ত 

ও আদেোস্ত্র বুবিাদরর মযলিীনর্ অিযযােী,সকল মতর্যু, গুরুর্র আঘার্ বা অিুািু পনরণনর্র 

শষদত্র, একনি নবস্তানরর্ নরদপািৃ অনবলদম্ব জার্ীে মািবানধকার সাংস্থা এবাং একনি স্বাধীি 

শবসামনরক কর্তৃপদষর কাদে শপ্ররণ করদর্ িদব।  

 

● নবদষাভ সমাদবশ অথবা শিফাজদর্ থাকাকাদল, নিরাপত্তা বানিিী দ্বারা আির্ সকদল যাদর্ 

 উপযযক্ত নচনকৎসা ও আইনি সিাের্া পাে র্া নিনির্ করদর্ িদব। 

 

জানর্সাংঘ, োর্াদগািী এবাং অাংশগ্রিণকারী সরকার শযমি ভারর্, মানকিৃ যযক্তরাষ্ট্র এবাং  

যযক্তরাদজুর উদেদশু  

 

● র্েন্ত পনরচালিা এবাং উপযযক্ত সযপানরশ প্রোি করার জিু, জানর্সাংদঘর মািবানধকার সাংস্থার 

িাইকনমশিার, নিযৃার্ি ও নবচারবনিভূরৃ্ ির্ুাকাে নবষয ক জানর্সাংদঘর  নবদশষ েূর্ 

এবাং নিযৃার্ি  ও অিুািু নিিযর, অমািনবক অথবা মযৃাোিানিকর আচরণ বা শানস্ত সম্পনকৃর্ 

নবদশষ েূর্দক বাাংলাদেদশ আমন্ত্রণ 

   জািাদিা উনচর্; যাদর্ নবচার বুবস্থা, জবাবনেনির্া ও নিরাপত্তা বানিিীর পযিগঠৃি সযনিনির্ করা  

সম্ভবপর িে এবাং নিরাপত্তা বানিিী স্বাধীি এবাং শপশাগর্ভাদব কাজ করদর্ পাদর।  

 

● নিনবৃচাদর আিদকর উপর জানর্সাংদঘর কমৃরর্ নবভাগদক, নবদষাদভর সময  শগ্রিার ও আিদক 

 রাখার র্েন্ত করার জিু অনবলদম্ব বাাংলাদেশ সফদরর জিু অিযদরাধ করা উনচর্।  

 

● নিযৃার্ি ও প্রাসনঙ্গক নবষদের জানর্সাংদঘর নবদশষ েূর্দক "পাদে গুনল" ও অিুািু নিযৃার্দির 

 র্েন্ত পনরচালিা করদর্ বাাংলাদেশ সফদরর জিু অিযদরাধ করা উনচর্।  

 

● বাাংলাদেদশ এদকর পর এক সরকাদরর আমদল মািবানধকার লঙ্ঘদির মাত্রা ও সমেকাল

 মাত্রা ও সমেকাল চরদম শপৌাঁোদিার েরুি, মািবানধকার পনরষদের  

আদবেি করা উনচর্ শয র্াদের নবদবচিার জিু জানর্সাংদঘর নবদশষ সাংস্থা একনি শযৌথ 

প্রনর্দবেি প্রকাশ করদব এবাং যনে শকাদিা কারদি সরকার এ নরদপািৃ অিযযােী পেদষপ গ্রিদণ 

অসফল িে র্দব বাাংলাদেদশর জিু একনি নবদশষ সভা গঠদির উদেুাগ শিদব।   

 

● বাাংলাদেশী নমনিো ও সামানজক সাংগঠি যারা সরকাদরর হুমনক ও চাদপর মযদখ স্বাধীিভাদব  

কাজ করদর্ অষম, র্াদের নবরুদদ্ধ সরকাদরর হুমনক, ভীনর্ প্রেশৃি, এবাং নমথুা মামলা োদের  

করা বন্ধ করদর্ িদব। োর্াদগািীদের সামানজক সাংগঠিগুদলাদর্ নবদেশী অথৃােদির মাত্রা বতনদ্ধর

  জিু সরকাদরর উপর চাপ প্রদোগ করদর্ িদব।  


