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বাংলােদশঃ আিদবাসী মানবািধকার র াকারী িমঠন চাকমাʼর হত াকাে র 
িবষেয় এক ট সপূণ তদ  ক ন 
 
অ ামেনি  ই ারন াশনাল আিদবাসী মানবািধকার র াকম  িমঠন চাকমােক হত ার ঘটনায় 
দরী না কের যথাযথ তদে র জন  বাংলােদশ কতৃপ েক আ ান জানাে  এবং বাংলােদশ 

কতৃপ েক এটাও িন ত করেত আ ান জানাে  য, কানও ব র িব ে  যিদ িব াসেযাগ  
মাণ পাওয়া যায় তেব যথাযথ য়া অবল ন কের আ জািতক মান অনযুায়ী যন িবচার 

করা হয়।  
 
যখন িমঠন আদালেত িনধািরত উপি িত সের বািড় িফরিছল ৩রা জানুয়ারী ২০১৮ তািরেখ, 
তখন খাগড়াছিড় জলার সদর উপেজলায় তােক মারা কভােব িল কের হত া করা হয়। 
 
িমঠন পাবত  চ ােমর একজন আিদবাসী অিধকার চারক িছেলন, িযিন আিদবাসীেদর 
মানাবািধকার ল েনর িব ে  কথা বলেতন এবং মানাবািধকার ল েনর িব ে  একজন 
কেঠার সমােলাচক িহসােব পিরিচত িছেলন। ২০১৬ সােলর ১২ জলুাই তািরেখ তােক িবনা 
অিভেযােগ আটক করা হয়, এবং িতিন ১৮ অে াবর ২০১৬ তািরেখ জািমেন মু  না হওয়ার 
আগ পয  িতন মােসর অিধক সময় ধের আটক অব ায় িছেলন।   
 
তার মু র পর িমঠনেক তার িব ে  আরও ১০ ট ফৗজদাির মামলা স েক জানােনা হয়। এই 
মামলা েলার  িকছ তথ  ও যাগােযাগ যু  আইন (আইিস ট) ২০০৬ এর অধীেন আনা 



হেয়িছল, যা মত কােশর াধীনতার অিধকােরর অেযৗ ক সীমাব তােক অনুেমাদন কের, 
উদাহরণ প, সরকারী সং া েলার মানবািধকার ল েনর িবষেয় সামা জক গণমাধ েম  
আেলাচনা সীিমত করা।িমঠেনর িব ে  তথ  ও যাগােযাগ যু  আইন (আইিস ট) ২০০৬ 
আইেনর মামলায় তার অনলাইন কমকা , যমন কািশত িনব  এবং টইট এর নশট ইত ািদ 

মান িহসােব দখােনা হেয়েছ।   
 
অন ান  অিভেযাগ েলার মেধ , সামা জক মাধ ম ব বহার কের সরকােরর িব ে  িমথ া তথ  

কাশ, পাবত  অ েলর চরমপ ী সংগঠন েলােক সিহংস কমকাে  উসেক দওয়া, এই 
অ েল আইনশৃ লা ভ  করা এবং অৈবধ সমােবশ করার মত অিভেযােগ িমঠনেক অিভযু  
করা হয়। তাছাড়া অন ান  অিভেযাগ েলা যমন, গািড়েত পাথর িনে প করা এবং সরকাির 
কমকতােদর হমিক ও আহত করা ইত ািদ অ ভ  করা হেয়েছ। িমঠন এই অিভেযােগর 
িবেরািধতা কেরিছেলন, যার বিশরভাগ অিভেযাগই সা  মােণর িভি েত মািণত হয়িন। 
কান ে ই িমঠ নর হত াকাে র আেগ পয  দাষী সাব  করা যায়িন।  

 
মামলার সংখ া বৃ র কারেণ িমঠনেক িনয়িমত আদালেত উপি ত হেত হাত, যা তার আিদবাসী 
অিধকার চারণা চালােনার মতা সীিমত কেরিছল।  
 
অ ামেনি  উি  এই কারেণ য এই ধরেনর ঘটনা এমন পিরেবশ তিরেত অবদান রােখ 
যখােন মানবািধকার র াকম রা বাংলােদেশ মানবািধকার ল েনর িবষেয় কথা বলেত ভয় 

পায়। িমঠেনর হত াকা  এই উে গেক যথাথতা দয় য বাংলােদেশ মানাবািধকার র াকম রা 
মত কােশর াধীনতার অিধকার েয়ােগর ে  মারা ক হমিকর স ুখীন হেয় থােক।   
 
অ ামেনি  ই ারন াশনাল ২০১৭ সােলর এি েল কািশত এক িতেবদেন মত কােশর 

াধীনতার জন  এই মবধমান হমিকর িবষেয় জািনেয়েছঃ ভীিত ও দমেনর মধ  আটেক পরাঃ 
বাংলােদেশ মত কােশর াধীনতার উপর আঘাত।1 
 

                                                           
1 অ ামেনি  ই ারন াশনাল, ভীিত ও দমেনর মধ  আটেক পরাঃ বাংলােদেশ মত কােশর াধীনতার উপর আঘাত (সূচক: এএসএ ১৩/৬১১৪/২০১৭)  



িতেবদন ট এটা দখেত পেয়েছ য, ২০১৩ সাল থেক আিদবাসী ও ধমিনরেপ  কম েদর 
উপর বশ কেয়ক ট মারা ক ও ায় মারা ক আ মণ হেয়েছ।  
 
এেকর পর এক এই সিহংসতা িনেয় বাংলােদশী কতৃপে র িত য়া িছল বশ সমস াযু । বশ 
িকছ ে , অপরাধীেদর জবাবিদিহতা িন ত করা হয় িন এবং এমন িক ঊ তন সরকাির 
কমকতাগণও হত াকাে র িন া করেত ব থ হেয়েছন। অেনক কম  যারা মৃত র হমিক পাওয়ার 
পর পুিলেশর কােছ সাহায  চেয়িছেলা, তারা ত াখ াত হেয়িছেলা। উদাহরণ প, যখন 
ধমিনরেপ  গার িনলয় নীল খুন হওয়ার কেয়ক িদন আেগ পুিলেশর কােছ সুর ার জন  
অনুেরাধ কেরিছল, তখন পিুলশ তােক সুর া দয়ার কান বে াব ই কেরিন।  
 
২০১৬ সােলর অে াবের িমঠেনর আটকােদশ আইিস ট আইেনর ধারা ৫৭ -এর অধীেন দান 
করা হয়। এই ধারা ৫৭ সই সব ব া েক অপরাধী কের যারা আইন-শংৃখলা র ার ে  
সমস াকারী কান উপাদান বা রাে র ইেমজেক ু  কের বা ধম য় অনুভূিতেক আঘাত কের 
এমন কান উপাদান ইেলক িনক মাধ েম কাশ কের।  
 
এই অপরােধর জন  শা  পূেব সেবা  ১০ বছর কারাবাস িছল। যাইেহাক, ২০১৩ সােল এক ট 
সংেশাধনী এই স াব  শা  বৃ  কের ১৪ বছর করা হয়। এই সংেশাধনীেত ওয়াের  ছাড়াই 

ফতােরর অনুমিত দওয়া হয়, যমন ট হেয়িছেলা িমঠেনর ে ।  
 
অ ামেনি  এ িবষেয় সেচতন য সরকার আইিস ট আইেনর ধারা ৫৭ বািতল করার জন  
িচ াভাবনা করেছ এবং পিরবেত এক ট নতন িড জটাল িসিকউির ট অ া  বতন করেত চাে ।  
যাইেহাক, এ ে ও উে েগর িবষয় এই য এই আইেন খসড়ায় কতৃপ  মত কােশর াধীনতা 
– ক অপরাধ িহসােব গণ  কের শা  দওয়ার অনুমিত দয়ার কথা বলা হেয়েছ।   
 
ভীিত ও দমেনর মধ  আটেক পরাঃ বাংলােদেশ মত কােশর াধীনতার উপর আঘাত – এই 

িতেবদেনর সুপািরেশর িভি েত, অ ামেনি  ই ারন াশনাল বাংলােদেশ রাজনীিতিবদেদর 
আ ান জানাে  যােত তারা যন সই সকল আইন বািতল কের, যা মত কােশর াধীনতা, 
শাি পূণ সমােবশ ও সংগঠেনর াধীনতা ল ন কের এবং আইন িহসােব হেণর জন  বতমােন 



িবেবিচত িবল িল যন আ জািতক মানবািধকার আইন ও মানদে র সােথ সাম স  কের যন 
সংেশািধত করা হয়। 
 
 
পটভূিমঃ  
মত কােশর াধীনতা িন ত করার জন  আ জািতক মানবািধকার আইেনর অধীেন 
বাংলােদেশর এক ট বাধ বাধকতা রেয়েছ। নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকােরর আ জািতক 
চ র ( ই ারন াশনাল কনেভনশন অন দ  িসিভল এ  পিল টক াল রাইটস) যখােন বাংলােদশ 
এক ট া রকারী দশ, তার ১৯ অনুে েদ বলা রেয়েছ য, কান ব র য কানও মাধ েমর 
মাধ েম, সীমাে র সীমােরখা িনিবেশেষ সব ধরেণর তথ  চাওয়া, পাওয়া ও পিরলি ত করার 
অিধকার আেছ।  
 
এই অিধকার পালেনর উপর কানও িবিধিনেষধ তখনই স ব যিদ কবল আইন ারা িনিদ  হয় 
এবং িনিদ  জনসাধারেণর াথ র া করার উে েশ  (জাতীয় িনরাপ া, জনােদশ, বা জন া  বা 
নিতক নীিত) বা অন েদর অিধকার বা স ান র ার উে েশ  জ রী এবং সমানুপািতক বেল 

িবেবিচত হয়। 
 
জািতসংেঘর মানবািধকার কিম টর বাংলােদশ স িকত াথিমক িতেবদেনর সমাি  
পযেব েণ,2 বাংলােদেশ গারেদর এবং মানবািধকার র াকম েদর অিভমত, মত কােশর 
অিধকার ও সংগ ঠত হবার াধীনতার অিধকার েয়ােগর িবষেয় সীমাব তার িবষেয় উে গ 

কাশ কেরেছ। 
 
িবেশষ কের, তারা “পুিলশ কতৃক সাংবািদক, গার এবং মানাবািধকার র াকম েদর সুর া 

দান, অিভেযােগর িনব ীকরণ, তদ  এবং  ‘চরমপ ী দল েলাʼ কতৃক “ধমিনরেপ  
গারেদর” িহং  হত াকাে র ঘটনা িলর িবচােরর অভাব এবং সই সােথ মৃত র হমিক, 

শারীিরক হামলা, ভীিত দশন এবং হয়রািন স েক উে গ কাশ কেরেছ।“3  
 

                                                           
2 জািতসংেঘর মানবািধকার কিম ট, বাংলােদশ স িকত াথিমক িতেবদেনর সমাি  পযেব ণ ২০১৭। 
3 একই। অনেু দ  ২৭। (ক)  



এই কিম ট ২০১৬ সােল, ‘তথ  ও যাগােযাগ যু  আইেনর (আইিস ট) (২০১৩ সােল সংেশািধত) 
অধীেন মানবািধকার র াকম েদর ফতােরর িবষেয়ও উে গ কাশ কের, যা আসেল এক ট 

াসেফিম আইন যা অ  ও অত িধক পিরভাষা ব বহার কের মত কাশ ক অনলাইেন কাশ 
করােক অপরাধ বেল গণ  কের, যা, “ধম য় অনুভূিতেত আঘাত লাগা” এবং “রাে র ইেমজেক 
কলুিষত” করার জন  ৭ থেক ১৪ বছর পয  কারাবােসর িবধান দয়ʼ।4   
 
এই কিম ট গার এবং মানবািধকার র াকম েদর অিধকার র া করার জন  বাংলােদশেক 
অিবলে  ব ব া হণ করেত সুপািরশ কের।  
 
যসব িবধান াব করা হেয়েছ তার মেধ  বআইনী হত াকা  থেক সরু া, শারীিরক আ মণ 

এবং হয়রািন থেক সুর া; মানবািধকার র াকম েদর সুর া স েক পুিলশ ও কমকতারা যােত  
পযা  িশ ণ হণ কের তার িন ত করা; অিভেযাগ িনব ন এবং সকল আ মণ েলার 
যথাযথ তদ  করা, শারীিরক সততা এবং ব র মযাদা র া করা, অপরাধীেদর িবচােরর স ুখীন 
করা এবং যথাযথ িতকােরর িবধােনর কথা রেয়েছ।5 
 
কিম ট এও সুপািরশ কের য আইিস ট আইেনর মেতা আইন িল বািতল বা সংেশাধন করা যােত 
এই আইন েলা নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকােরর আ জািতক চ র সােথ সাম স পূণ হয়। 
িবেশষ কের, কিম ট এই উে খ কের য, বাংলােদশেক অবশ ই এই আইন িলর মূল শত িলর 
“অ , িবস্তৃত এবং উন্মু  সং া টেক  কের তলেত হেব এবং এটা িন ত করেব য, 
এই আইন েলা যন আ জািতক চ টর ১৯ ন র অনেু েদর স ীণ িবিধিনেষেধর বাইের 
যন মত কােশর াধীনতােক খব করেত ব বহার করা না হয়”।6 

 

                                                           
4 একই। অনেু দ  ২৭। (খ) 
5একই। অনুে দ  ২৮। (ক)  
6একই। অনুে দ  ২৮। (খ) 


