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সংবাদ বববৃবি 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা মানবাহিকার লঙ্ঘননর 

অহিন াগ উঠায় হিউমযান রাইটস ফ ারাম বাাংলানেশ 

(এইচআরএ হব) এর উনদ্বগ 

[১৩ জুন ২০২০] দেশের বিবিন্ন স্থাশে আইে-েঙৃ্খলা রক্ষাকারী িাবিেীর সেসযশের দ্বারা 

বের্ যাতে, দিআইবে দেফতার, বিচারিবিিভ যত িতযাকান্ড ও োোিাশি ক্ষমতার অপিযিিাশরর 

অবিশর্াগ উঠায় বিউমযাে রাইটস দফারাম িাাংলাশেে (এইচআরএফবি) গিীরিাশি উবদ্বগ্ন। 

অিযন্তরীণ িা বিিাগীয় তেশন্তর পাোপাবে এসি ঘটোর বেরশপক্ষ তেন্তসাশপশক্ষ দোষীশের 

আইোেুগ োস্তি প্রোে ও ক্ষবতেিশের ক্ষবতপভরণ মাধ্যশম সাংবিধ্াে সমুন্নত রাখার এিাং 

মােিাবধ্কার, আইশের োসে তথা েযায়বিচার প্রবতষ্ঠার জেয সরকাশরর কাশে োবি জাোশে।   

একথা অেস্বীকার্ য দর্ আমাশের পুবলে িাবিেী মুস্তিরু্শে অবিস্মরেীয় িভ বমকা দরশখশে। বিবিন্ন 

জাতীয় সাংকশট তারা বিপর্স যি মােুশষর পাশে ো াঁবিশয়শে। কশরাো িাইরাস দমাকাশিলায় তারা 

প্রােপণ কতযিয পালে কশর চশলশে। দসই পুবলে িাবিেীর সেসযশের দ্বারাই র্খে ক্ষমতার 

অপিযিিার িশত দেখা র্ায়, আমরা সাধ্ারে োগবরক িতাে ও উবদ্বগ্ন ো িশয় পাবর ো। খিশর 

প্রকাে, জশুের প্রথম সপ্তাশি পুবলশের অমােবিক বের্ যাতে দগাপালগঞ্জ দজলার দকাটালীপািা 

উপশজলার রামেীল োশমর কৃষক বেবখল তালুকোশরর (৩২) মৃতয যর অবিশর্াগ উঠার পর 

সাম্প্রবতক সমশয় আইে-েঙৃ্খলা রক্ষাকারী িাবিেীর সেসযশের বিরুশে আশরা দিে বকেয  

গুরুতর অবিশর্াগ বিবিন্ন গণমাধ্যশম উশঠ এশসশে। ব্রাহ্মণিাবিয়ার আখাউিায় পাাঁচ পুবলশের 

বিরুশে এক প্রিাসীশক ক্রসফায়ার ও মােক মামলায় ফাাঁবসশয় দেওয়ার িয় দেবখশয় ৯০ 

িাজার টাকা িাবতশয় দেওয়ার অবিশর্াগ পাওয়া দগশে। র্শোশর পুবলশের িশয় দেৌশি 

পালাশোর দচষ্টা করায় এক কশলজোত্রশক বপটটশয় ের্যাোয়ী করার অবিশর্াগ উশঠশে। 

োরীবরক বের্ যাতশে ইমরাে দিাশসে োশম ওই োশত্রর েু’টট বকডবেই মারাত্মক ক্ষবতেি 

িশয়শে। দেত্রশকাোর দকন্দয়ুা থাোর িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওবস) রাশেেুজ্জামাে এর বিরুশে 

আইস্তজবপ িরািশর অবিশর্াগ করায় র্ুিলীশগর এক স্থােীয় দেতাশক বমথযা মামলা বেশয় থাোয় 

তয শল এশে দিধ্িক দপটাশোর অবিশর্াগ পাওয়া দগশে। অেযবেশক আইে ও সাবলে দকন্দ্র 

(আসক) কতৃক সাংগিৃীত তথয অেুর্ায়ী, গত পাাঁচ মাশস আইে-েঙৃ্খলা রক্ষাকারী িাবিেীর 

সাশথ কবথত িন্দকু র্ুশে ১০৯ জশের মৃতয য ঘশটশে।  

দফারাম মশে কশর, িারিার আইে-েঙৃ্খলা রক্ষাকারী িাবিেীর বিরুশে এ ধ্রশণর অবিশর্াগ 

উঠা অতযন্ত েু:খজেক ও অেিণশর্াগয র্া তাশের ওপর জেগশণর আস্থািীেতা ততবর করশে। 

আইে-েঙৃ্খলা রক্ষাকারী িাবিেীর এ ধ্রশণর আচরণ স্পষ্ঠত ক্ষমতার চভিান্ত অপিযিিার ও 

আইশের োসশের অিমােো। এোিা িাাংলাশেে সাংবিধ্াশের অেুশেে ২৭ (আইশের েৃটষ্টশত 

সমতা) এিাং অেুশেে ৩১ (আইশের আশ্রয়লাশির অবধ্কার), অেুশেে ৩৩ (দেপ্তার ও 

আটক সম্পশকয রক্ষাকিচ), অেুশেে ৩৫ (৫) [বিচার ও েন্ড সম্পশকয রক্ষণ], সি যজেীে 

মােিাবধ্কার দঘাষণাপত্র, োগবরক ও রাজনেবতক অবধ্কার সাংক্রান্ত আন্তজাবতযক সেে এিাং  
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িাাংলাশেে সরকার কতৃযক বিবিন্ন মােিাবধ্কার িযিস্থায় প্রেত্ত অঙ্গীকাশরর চভিান্ত িযতযয়। 

দফারাম বিশ্বাস কশর, এ ধ্রশণর মােিাবধ্কার লঙ্ঘশের ঘটোর পুেরািবৃত্ত দঠকাশত 

রাজনেবতক সবেো ও েৃঢ়তা অতযািেযকীয়। দফারাম সরকাশরর কাশে বেরশপক্ষ 

তেন্তসাশপশক্ষ জবিতশের বিরুশে েৃষ্টান্তমভলক োস্তি ও ক্ষবতেিশের ক্ষবতপভরণ প্রোশের 

মাধ্যশম েযায়বিচার প্রবতষ্ঠা করার োবি জাোশে। এোিা আইে-েঙৃ্খলা রক্ষাকারী িাবিেীর 

জিািবেবিতা বেস্তিত করশত একটট স্বাধ্ীে পুবলে কবমেে গঠশের আিিাে জাোশে র্া 

পুবলশের বেশয়াগ, িেবল ও পুবলশের বিরুশে উত্থাবপত অবিশর্াগসমভি তেন্ত করশি। 

 

 

 

 


