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বাংলাদেদে এমন সপ্াি খুব কমই যায়, দয 
সপ্াদি RAB-এর গুবলদত ককউ মারা যায় না। 
RAB িদলা ববদেষ পুবলে বাবিনী, যাদেরদক 
কেেজদুে সংঘবদ্ধ অপরাধ কমাকাদবলার লদষ্্ 
ততবর করা িদয়দে। এই বাবিনীর কাজকমভূ 
ইদতামদধ্ জনগণ দ্ারা ব্াপকরাদব প্রেংবসত 
িদয়দে। বকন্তু ২০০৪ সাদল প্রবতষ্ার পর কেদক 
এযাবতকাদল RAB কমপদষ্ ৭০০ কলাকদক 
কবআইনীরাদব িত্া কদরদে। যার মদধ্ 
অন্ততপদষ্ ২০০ জনদক িত্া করা িদয়দে 
বতভূ মান আওয়ামী সরকাদরর োসনামদল, যবেও 
প্রধানমন্তী ববচার ববির্ভূ ত িত্াকাণ্ড বদধের 
প্রবতশ্রুবত বেদয়বেদলন।

এই ধরদনর মতুৃ্দক সাধারণত েঘুভূটনাজবনত 
বদল চাবলদয় কেওয়া িয় বকংবা বলা িয় 
RAB কমভূকতভূ ারা আত্মরষ্াদেভূ গুবল করায় 
“ক্রসফায়ার” এ মারা বগদয়দে। অদনক ঘটনায়, 
বেকার ব্বতিদক করেফতাদরর পর িত্া করা 
িদয়দে। তাসদবেও, এই ধরদনর মতুৃ্গুদলার 
কষ্দরে RAB বকংবা সরকাদরর ববচারববরাগীয় 

তেন্ত কেদষ কখদনাই ববচাবরক ব্বস্া রেিণ 
করা িয়বন। ববচার ববরাগীয় তেদন্তর ফলাফল 
কগাপন োকার সুবাদে, RAB দবআইনী 
িত্াকাদণ্ডর ঘটনাগুদলা অব্ািতরাদব অস্ীকার 
কদর আসদে। RAB কমভূকতভূ ারা জাবনদয়দেন, 
সেস্দের অন্ান্ অপরাদধর ববরুদদ্ধ প্রোসবনক 
ব্বস্া রেিণ করা িদছে। RAB-এর ববরুদদ্ধ 
ববচার ববরাগীয় ব্বস্া রেিদণর ব্েভূতার 
মাধ্দম বাংলাদেদের প্বভূাপর সরকারগুদলা এই 
ধরদনর ঘটনাগুদলার ব্াপাদর RAB-এর োবী 
ও আচরণদক কাযভূকররাদব অনদুমােন করদে। 

RAB-এর ব্াপক বনযভূাতন ও অত্বধক 
বলপ্রদয়াদগর মদতা ঘটনা অন্ ককাোও কেখা 
যায় না। এমন অবরদযাগ অব্ািত োকা সদবেও 
বাংলাদেেী কতৃভূ পষ্ RAB সেস্দের ববচাদরর 
ককান পেদষ্প বনদছে না।

২

Rapid Action Battalion (RAB) কর্মকর্ম োেো ৩ জনু ২০১১ 
বোংলোগেগেে রধ্োঞ্চগলে জজলো নেসিংেীে সনকটবরতী 
এক বসতিগর েসিরো খোরুগনে রোথোয় গুসল কগে। (RAB) 
কর্মকর্ম োেো েসিরোে স্োরীগক জরেফরোগেে জচষ্ো কেগল 
৩৫ বছগেে েসিরো খোরুন রোগেেগক বোধো জেয়। রুহুগর্ম ে 
রগধ্ রোগেে একজগনে জছোড়ো গুসলগর জি রোেোত্মকভোগব 
জখর িয়। পেবরতীগর সনসবড় জরসিগকল সচসকতিো জপগয় 
জি আেঙ্োরুক্ত িয় এবং রোেক ব্বিোে অসভগ�োগ� রোগক 
আটক েোখো িগয়গছ। রথ্ রগর, (RAB) দ্োেো গুসলসবদ্ধ 
িওয়ো সরসনই প্রথর নোেী।



 সূচি: ASA 13/005/2011                  অ্যামনেস্টি ইন্যারে্যাশেযাল আগটি ২০১১

অনগযাচনর অপরযাধ
বাংলাদেদে চবিার বচিরূভূ ত িত্াকাণ্ড

৩

©
 এি

টি
আ

ে/এএফ
সপ

/গ�
টি

 ইগর
গজ

ি

উপগে: গপোেোক কোেখোনোে একজন শ্রসরগকে িগগে RAB কর্মকর্ম োগেে িংঘর্ম, জনু ২০১০। প্রকোসের রথ্ রগর, িেকোে RAB- এে পদ্ধসর�র সন�্মোরন ও  অর্সধক 
বল প্রগয়োগ�ে ঘটনোগুগলোে ব্োপোগে উেোিীন।  
কভোে পষৃ্ো: ছসবটি েসিেলু আলগরে বোংলোগেগেে সবচোে বসিভ্্ম র ির্োকোণ্ড সবরয়ক আগলোকসচত্র প্রেে্মনী ক্রিফোয়োে জথগক জনয়ো িগয়গছ। রোচ্ম  ২০১০ িোগল 
উগদ্োধগনে শুরুগর করৃ্ম পক্ষ প্রেে্মনীটি সনসরদ্ধ কগেসছল। © েসিেলু আলর/েকৃ/গরজসেটি ওয়োর্্ম

RAB ২০০৪ িোগল �ঠির িওয়োে পে 

জথগক এপ�্মন্ত করপগক্ষ ৭০০ রোনগুরে 

খুগনে িগগে জসড়র িগয়গছ।
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কষাল বেদরর োরে বলমন কিাদসনদক ২০১১ 
সাদলর ২৩ মাচভূ  RAB কমভূকতভূ ারা ঝালকাঠিদত 
পাদয় গুবল কদর। তার জখম এদতাটাই মারাত্মক 
বেদলা কয, চারবেন পদর তার পা ককদট কফলদত 
িদয়দে। বলমন কিাদসদনর পবরবার জাবনদয়দে, 
মাঠ কেদক গবাবে পশু বাবেদত বফবরদয় 
আনদত যাওয়ার পদে বলমনদক গুবল করা িয়। 
RAB-এর বেকার অন্ পবরবারগুদলার মদতাই 
বলমদনর পবরবারও জাবনদয়দে কয, দকান কারণ 
োোই RAB বলমনদক গুবল কদরদে, এবং এই 
ঘটনায় জবেত কমভূকতভূ াদের অবে্ই ববচাদরর 
আওতায় আনা উবচত।

ঘটনার পরপর এক সংবাে সদমেলদন RAB-এর 
মিাপবরচালক স্ীকার কদরন: “বলমন কিাদসন 
কুখ্াত ককান অপরাধী নয় তদব কস RAB-এর 
ও অপরাধীদের কগালাগুবলর ঘটনার বেকার।” 
বকন্তু পরবততীদত RAB-এর কমভূকতভূ াগণ এই 
ববববৃত কেদক সদর আদস; জানায় কয, গুবল 
করাটা যোেভূ বেদলা, এবং বলমন একটি 
অপরাধী েদলর সেস্। তারা োবী কদর, 

েষৃু্তকারীরা প্রেদম গুবল েুেদত শুরু কদর 
এবং RAB পাল্া গুবল েুেদল বলমন আঘাত 
পায়। বলমন, বনদজ অপরাধী বকংবা ককান 
অপরাধ চদক্রর সেস্ িওয়ার ববষয়টি 
অব্ািতরাদব অস্ীকার কদর আসদে।

সরকাবর কমভূকতভূ াগণ, এমনবক স্রাষ্ট্র মন্তণালয় 
RAB-এর বতিব্ ও তে্দক সমেভূন জাবনদয় 
ঘটনার তেদন্ত একটি পৃেক সরকাবর তেন্ত েল 
গঠদনর কো বদল। দসই প্রবতদবেন জনসমুেদখ 
প্রকাে করা না িদলও জানা যায় তেন্তকারী 
েল জানদত কপদরদে কয, বলমন বকংবা তার 
পবরবার ককান ধরদনর অপরাধমল্ক কমভূকাদডের 
সদগে জবেত বেল না।

“এই মহুুদতভূ  আবম অন্ কাদরা কাদে নয়, 
প্রধানমন্তীর কাদে ন্ায়ববচার প্রােভূনা করবে,” 
অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনালদক একোই বদলদে 
বলমন। দস আদরা বদলদে, “বনরদপষ্ ও স্াধীন 
তেন্ত েল যবে আমার কোষ খুদঁজ পায় আবম 
চাই তারা আমাদক োবতি বেক। আর যবে 

না পায়, তদব আবম তাদের োবতি চাই যারা 
আমার পাদয় অস্ত্র কঠবকদয় গুবল করার আদগ 
আমার জামার কলার কচদপ ধদর করদখবেল।”

তেদন্তর শুরু কেদকই পুবলদের তেন্ত কাযভূক্রমদক 
পষ্পাতপ্ণভূ বদল মদন িদয়দে। পুবলে RAB-এর 
অবরদযাদগর বরবতিদত বলমন সন্তাসী কমভূকাদডের 
সদগে যুতি বেল বকনা তেন্ত কদরদে অেচ তারা 
RAB-এর ববরুদদ্ধ বলমদনর মাদয়র অবরদযাগ 
রেিণ কদরবন। দিদনায়ারা কবগদমর মদত, 
RAB-এর সেস্রা ইছোকৃতরাদব তার  গুবলববদ্ধ 
সন্তানদক অববলদবে িাসপাতাদল বনদয় যাওয়ার 
অনদুরাধদক উদপষ্া কদরদে। বতবন বদলন, 
তারা যবে দ্রুত িাসপাতাদল বনদয় কযদতা তািদল 
িয়দতা বলমদনর পা কাটদত িদতা না।
োনা পুবলে কিদনায়ারা কবগদমর অবরদযাগ 
রেিদণ অস্ীকৃবত জানাদল বতবন আোলদতর 
েরনাপন্ন িন এবং ২৬ এবপ্রল আোলত 
পুবলেদক অবরদযাগ নবেবদ্ধ করার আদেে কেয়, 
তদব তারা আদরা ককান ব্বস্া বনদয়দে বকনা 
কসকো জানা যায় না।

“এই মহুুর ত্ে  আমম অন্য কার�া কারে 
নয়, প্রধানমন্ত্রী� কারে ন্যায়মিচা� 
প্রারতেনা ক�মে।” 
লিমন হ�োসেন, ১৬ বছসেে এই লিস�োেসি RAB িম্মির্ম োেো গুলি 
িসেলছি, অ্োমসনলটি ইন্োেন্ো�নোসিে েসগে আিোপিোসি জনু ২০১১ 
এিথো বসিসছন 
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RAPID ACTION BATTALION (RAB)
বাংলাদেদের, ববদেষ কদর পবচিমাঞ্চল ও 
মধ্াঞ্চদলর, আইন েঙৃ্খলা পবরবস্বতর অবনবত 
কমাকাদবলায় সরকার ২০০৪ সাদলর মাচভূ  মাদস 
RAB-এর গঠন কদর। রাজোিী, খুলনা ও 
ঢাকা ববরাদগর কজলাগুদলাদত সেস্ত্র অপরাধী 
েলগুদলা বকংবা েবতিোলী রাোদট গুণ্ডাবাবিনী 
স্ানীয় রাজনীবতববেদের সদগে কগাপনচুবতির 
বরবতিদত কচারাকারবার পবরচালনা বকংবা স্ানীয় 
জনগণদক রয় কেবখদয় চাঁো আোয় করবেল।

RAB-এর বাবিনী গঠদনর কদয়কমাদসর মদধ্ 
RAB-এর অবরযানগুদলা খুদনর একটি তববেদট্্র 
বরবতিদত পবরবচবত পায়, যাদক কতৃভূ পষ্ বলদেন 
“ক্রসফায়াদর মতুৃ্”। এমন অদনক মতুৃ্দত 
ববচার ববির্ভূ ত িত্াকাদণ্ডর ববষয়টি সুস্পট্। 
কেখা যায়, সদদেিরাজনদক করেফতাদরর পর 
বনজভূ ন স্াদন িত্াকাণ্ডগুদলা ঘটদে। দকান 
ককান ঘটনায় করেফতাদরর প্রত্ষ্েেতী োকদলও 
RAB-এর কতৃভূ পষ্ তাদের োবীদত অটল 
কেদকদে। জাবনদয়দে কয, ঘটনার বেকার ব্বতি 
“ক্রসফায়ার”, বকংবা “কগালাগুবল” বকংবা 
“বদেকুযুদদ্ধ” মারা বগদয়দে।

েোয়রসুক্ত 
RAB-এর ববরুদদ্ধ কবআইনী িত্াকাদডের প্রায় 
সকল অবরদযাগ োবতিববিীন রদয় কগদে। এমন 
ধরদনর িত্া বদধে জাতীয় ও আন্তজভূ াবতক 
মানবাবধকার সংস্াগুদলার আহ্ানদক উদপষ্া 
কদর সরকারগুদলা ধারাবাবিকরাদব বনদজদের 
অবস্াদন অটল কেদকদে। RAB-এর কমভূকাদডের 
প্রবত জনসাধারদণর ব্াপক সমেভূন এব্াপাদর 
সরকাদরর বনজ োবয়বে এোদনা সিজতর 
কদরদে।

োয়মবুতির সংসৃ্বত RAB-এর বনযভূাতন ও 
অপব্বিাদরর ঘটনাগুদলার কফৌজোবর ববচার 
ব্বস্ার তেন্ত প্রবতিত করদে। RAB-এর 
বনযভূাতদনর বেকার ২০টিরও কববে পবরবার 
অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনালদক জাবনদয়দে কয, 
আোলদতর আদেে কপদত আদবেন না করা 
পযভূন্ত পুবলে RAB-এর ববরুদদ্ধ অবরদযাগ রেিণ 
করদত রাজী িয়বন। এরপর যবেওবা পুবলে 
অবরদযাগ রেিণ কদরদে বকন্তু তারা অবরদযাদগর 
বনরদপষ্ ও পুঙ্খানপুুঙ্খ তেন্ত করদত ব্েভূ 
িদয়দে। এই ধরদনর ককান মামলার ঘটনা 
ববচাদরর মখু কেদখবন।

RAB-এর কমভূকতভূ ারা ২০০৯ সাদলর ১০ জলুাই 
সধে্ায় তপন, কামাল, পাপ্ ুও হৃেয়দক ঢাকা 
কমবিদকল কদলজ িাসপাতাদল বনদয় যায়। তারা 
চারজনই গুবলববদ্ধ বেল। RAB োবী কদর 
কয, ওই ব্বতিরা RAB কমভূকতভূ াদের সদগে 
বদেকুযুদ্ধকাদল জখম িদয়দে, বকন্তু আিতদের 
পবরবাদরর সেস্ ও স্ানীয় প্রত্ষ্েেতীরা 
জাবনদয়দেন কয, তারা জখম িওয়ার 
কদয়কঘণ্া আদগই RAB তাদেরদক করেফতার 
কদর বনদয় যায়। তপদনর জখম সাদরবন, দস 
মারা যায়। বাবক বতনজনদক অববধ আদনেয়াস্ত্র 
রাখার অপরাদধ অবরযুতি কদর কারাগাদর 
পাঠাদনা িয়। দবদঁচ যাওয়া বতনজদনর একজন 
একটি মানবাবধকার সংস্াদক জাবনদয়দেন,  
RAB গুবল করার আদগ তাদেরদক একটি 
গাদের সামদন োোদত বাধ্ কদর, তারপর 
তাদের িাটুঁর ঠিক বনদচ গুবল করা িয়।

RAB-এর কমভূকাদডের োয়মবুতির ঘটনাগুদলা 
কেদক এমন পবরদবে ততবর িদত পাদর কযখাদন 
অন্ান্ বনরাপতিা সংস্াগুদলা, দযমন, পুবলে 
ববরাগ ববশ্াস করদত পাদর, তারাও লংঘদনর 
ঘটনায় একইরাদব োবয়বে ও জবাববেবিতা 
এোদত পারদব। ২০১০ সাদলর শুরু কেদক 
এপযভূন্ত শুধুমারে পুবলেী অবরযাদন কমপদষ্ 
৩০ জন ব্বতি খুন িদয়দেন, যাদের মতুৃ্র 
ব্াপাদর পুবলে ববরাগ কেদক বলা িদয়দে তারা 
“কগালাগুবলদত” বকংবা “বদেকুযুদদ্ধ” মারা 
বগদয়দেন।

RAB-এর ও পুবলদের সদদেিজনক ববচার 
ববির্ভূ ত িত্াকাণ্ডগুদলার ব্াপাদর অবে্ই 
তেন্ত িওয়া উবচৎ এবং কাউদক োয়ী পাওয়া 
কগদল জবাববেবিতার মদুখামবুখ করা উবচৎ। 
এই ধরদনর কমভূকাডে বধে করদত ব্েভূ িদল 
বাংলাদেদের প্বভূাপর সরকারগুদলাদক এর  
োয়-োবয়বে বিন ও জবাববেবি করদত িদব।

 

প্রসরটি আইন প্রগয়ো�কোেী িংস্োে অসভ�োগন সনির সকংবো আির িওয়ো ব্সক্তে িংখ্ো 
জোনয়ুোসে ২০১০ - জনু ২০১১
অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনাল কতৃভূ ক উদলেবখত সময়কাদলর সংবােপরে পযভূাদলাচনার বরবতিদত প্রস্তুতকৃত।  
এই ধরদনর অবরযানগুদলাদত খুন িওয়া কমাট ১২৫ জন ব্বতির মদধ্ ৯৩ জন RAB-এর িাদত,  
৩০ জন পুবলদের িাদত এবং বাবক ২ জন অন্ বাবিনীগুদলার িাদত মারা  বগদয়দে। 
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অ্যামনেস্টি ইন্যারে্যাশেযাল আগটি ২০১১            সূচি: ASA 13/005/2011

অনগযাচনর অপরযাধ
বাংলাদেদে চবিার বচিরূভূ ত িত্াকাণ্ড

“ক্রিফোয়োে”, “গ�োলোগুসল”, 
“বন্কু�দু্ধ” নো ির্োকোণ্ড?
শুরু কেদকই RAB-এর “ক্রসফায়ার” সংক্রান্ত 
অদনক গল্প ববশ্াস করা কঠিন বেল, এবং 
RAB-এর ঘটনা বণভূনায় ববসেেৃতা বেল, 
কারণ RAB-এর োবীকৃত ক্রসফায়াদর মতুৃ্র 
অদনকগুদলা ঘটনায় িত্ার বেকার ব্বতিদক 
RAB-এর প্রেদম করেফতার কদরদে পদর 
ক্রসফায়াদরর ঘটনা ঘদটদে।

“ক্রসফায়ার” গল্পগুদলার ববশ্াসদযাগ্তা সংক্রান্ত 
এক প্রদনের জবাদব RAB-এর একজন মখুপারে 
অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনালদক ২০১০ সাদলর কম 
মাদস বদলদেন কয, বাবিনী এখন “ক্রসফায়ার” 
েব্দটি ব্বিাদর অবনছেকু কারণ “এটি রুল 
কবাঝাববুঝ ততবর করদে; সবাই মদন করদে 
ঘটনাস্দল িঠাত উপবস্ত িওয়া কাউদক কমদর 
কফলা িদছে”। বতবন বদলন যাদেরদক িত্া করা 
িদয়দে তাদের কববেররাগ অপরাধী, যারা প্রেদম 
RAB বাবিনীর সেস্দের ববরুদদ্ধ কগালাগুবল 
শুরু কদরবেল।

এই ধরদনর বণভূনা RAB এখন গণমাধ্দম 
কো বলার ককৌেল বিদসদব রেিণ কদরদে। 
জানয়ুাবর ২০১০ কেদক জনু ২০১১ সময়কাদল 
RAB কতৃভূ ক ৮৮টি গুবলর ঘটনার মদধ্ মারে 
চারটি ঘটনাদক RAB “ক্রসফায়ার” বদল উদলেখ 
কদরদে এবং বাবকগুদলাদক “কগালাগুবল” বকংবা 
“বদেকুযুদ্ধ” বদল চাবলদয়দে।
 
এই ধরদনর মতুৃ্র ঘটনাগুদলাদক কযরাদবই 
বণভূনা করা কিাক না ককন, এগুদলা সদদেিজনক 
ববচারববির্ভূ ত িত্াকাডে।

ককসফয়রসবিীন ররুৃ্গুগলো

ককান ককান কষ্দরে কেখা যায় কয, RAB 
মতুৃ্গুদলা বকরাদব িদলা তার ককান ব্াখ্াও কেয় 
না। দযখাদন প্রত্ষ্েেতীরা RAB-এর িাদত আটক 
িওয়ার কো বলদে কসই আটককৃত মানষুগুদলা 
বকরাদব পরবততীদত মারা কগল কসবনদয় RAB -এর 
বেক কেদক ককান ব্াখ্া কেওয়া িয় না।

নাজমলু িক মরুাে, দফারকান আিদমে ও 
বমজানরু রিমান ১৭ এবপ্রল ২০১০ কেদক বনদখাজঁ 
িন। মরুাে, একটি িত্া মামলার পলাতক 
আসামী, তার রাইদয়র সদগে ১৭ এবপ্রল কেখা 
করার ব্বস্া কদরবেল বকন্তু কসই কেখা আর 
িয়বন। ১৮ এবপ্রল একজন অজ্াতনামা ব্বতি 
মরুাদের রাইদক কফাদন জানায় কয, মরুাে 
RAB-এর বজমোয় রদয়দে। িত্া মামলায় 
আসামী পদষ্র একজন আইনজীববও ১৮ এবপ্রল 
মরুাদের পবরবারদক জাবনদয়বেল কয, মরুাে 
RAB-এর বজমোয় রদয়দে। তার পবরবাদরর 
সেস্রা অদনক কচট্া কদরও ২৭ এবপ্রল পযভূন্ত 
তার ককান িবেস কবর করদত পাদরবন, ওইবেন 
ঢাকার কমািামেেপুর এলাকায় তার লাে পাওয়া 
যায়। একটি কিাবায় গদতভূ র মদধ্ বনদখাজঁ 
অন্ েইুজন কফারকান ও বমজানদুরর সদগে 
মরুাদের লাে পাওয়া যায়। তাদের েরীদর 
েুবরর আঘাতসি মারাত্মক ধরদনর জখদমর বচহ্ন 
বেল। তাদের কবজিদত কয োগ কেখা বগদয়দে 
তাদত একো কবাঝা যায় কয তাদের িাত 
রবে বেদয় েতি কদর বাধা িদয়বেল। বমজানরু 
ও কফারকাদনর পবরবারও সংবাে কপদয়বেল 
কয তাদেরদক ১৭ এবপ্রল RAB-এর করেফতার 
কদরদে। তারা কয RAB-এর কিফাজদত বেল 
কসকো RAB-এর স্ীকার কদরবন, এবং ঘটনার 
কজর ধদর ববষয়টি সম্পদকভূ  জানার জন্ ককান 
বনরভূ রদযাগ্ তেন্ত করা িয়বন।
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পসুলে ও RAB-এে অসভ�োগন 
জোনয়ুোসে ২০১০ জথগক জনু ২০১১ 
িরয়কোগল সনির সকংবো আির িওয়ো 
ব্সক্তে সবভো�ওয়োসে সচত্র
অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনাল কতৃভূ ক উদলেবখত সময়কাদলর 
সংবােপরে পযভূাদলাচনার বরবতিদত প্রস্তুতকৃত।
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অনগযাচনর অপরযাধ
বাংলাদেদে চবিার বচিরূভূ ত িত্াকাণ্ড

সন�্মোরন

RAB-এর িাদত আটক বেদলা এমন সাদবক 
বদেীরা অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনালদক বদলদেন 
কয, RAB-এর আটক বদেীদের উপর 
বনয়বমতরাদব বনযভূাতন চালায়। বনযভূাতদনর  
মদধ্ রদয়দে কপটাদনা, লাবে মারা, োে কেদক 
ঝুবলদয় রাখা, খাবার ও ঘুমাদত না কেওয়া, 
এবং কযৌনাদগে তবেু্ বতক েক বা ববেু্ ত  
ক্াত চালাদনা।

তারা জাবনদয়দেন কয, বদেীরা বনদজদেরদক 
অপরাধী “স্ীকার” না করা পযভূন্ত তাদের 
উপর বনযভূাতন চলদত োদক। এই ধরদনর 
ঘটনার বেকার এক িজদনরও কববে রুতিদরাগী 
অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনালদক জাবনদয়দেন কয, 
অপরাধ স্ীকার না করায় কসসমদয় তাদেরদক 
“ক্রসফায়ার” এর রয় কেখাদনা িদয়বেল। 
“অপরাধ স্ীকার” করার পর তাদেরদক 
পুবলদের কাদে িতিান্তর করা িদয়বেল।  
পুবলে RAB-এর কোমদতা তাদের ববরুদদ্ধ 
অপরাদধর মামলা োদয়র কদরবেল।

এই ধরদনর ঘটনাগুদলাদত ঘটনার বেকার 
ব্বতিদক পুবলদের কাদে িতিান্তদরর তাবরখ 
RAB কতৃভূ ক করেফতাদরর বেন কেদক বরন্ন 
কেখাদনা িয়। এরাদব পুবলে RAB-
কক নবেপরে নট্ করদত এবং তাদের 
মানবাবধকার লংঘদনর ঘটনাগুদলাদক 
ধামাচাপা কেয়ার ব্াপাদর সিায়তা করদে।
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উপগে বো ঁসেক জথগক: নোসিে আিগরে, 
আিেজু্োরোন রুগবল, গরোিোম্মে আিোেলু জিোক 
েোিীন, িবোই RAB এে ক্রিফোয়োে-এ সনির 
িগয়গছন; গরোিোম্মে ইসরিি পসুলগেে অর্োচোগে 
সনির িগয়গছন; ঢোকো িোিপোরোগল বোংলোগেেী 
িোংবোসেক রোিরু ফসকে। সরসন জোসনগয়গছন জ�, ২২ 
অগ্োবে ২০০৯ জরেফরোগেে পে RAB কর্মকর্ম োেো 
রোগক সন�্মোরন কগেগছ।
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“আরোগক ছোে জথগক ঝুসলগয় েোখো িগয়সছল এবং আরোগক 
বলো িসছিল জ� আসর �সে রোগেে বলো কথোে িগগে একরর নো 
িই রোিগল রোেো আরোগক জরগে জফলগব।”
রববউল ইসলাম, অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনাদলর কাদে RAB কমভূকতভূ াদের বনযভূাতদনর বণভূনা বেবছেদলন 

“আরোে রগন িসছিল আসর 
রোেো �োসছি”
একবরেে বের বয়সী রববউল ইসলামদক সাো 
কপাষাকধারী কমভূকতভূ ারা খুলনার একটি কিাদটল 
কেদক ২০০৯ সাদলর ২৪ অদ্াবর করেফতার 
কদর। দচাখ কবদধ ও িাতকো পবরদয় তাদক 
েিদরর খাবলেপুর এলাকায় অববস্ত RAB-এর 
কাযভূালদয় বনদয় যাওয়া িয়। দসখাদন কমভূকতভূ ারা 
তাদক বজজ্াসাবাে কদর। এসমদয় তাদক কপটাদনা 
িয়, োে কেদক ঝুবলদয় রাখা িয় এবং তার 
কযৌনাদগে তবেু্ বতক েক কেওয়া িয়। 

তার সদগে অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনাদলর কো 
িদয়দে খুলনাদত।

“আরোগক একটি হুইলগচয়োগে বিগর বোধ্ 
কেো িগয়সছল। আরোে িোর-পোগুগলো জবগধ 
েোখো িগয়সছল। প্রথগর হুইলগচয়োেটি 
এরনভোগব ঘুেোগনো িগয়সছল জ� আরোে রোথো 
সঝরসঝর কেসছল, ওই অবস্োগর হুইলগচয়োগে 
জেগখই আরোগক জপটোগনো িয়। RAB-এে 
৬ কো�্মোলগয় আরোগক সনগয় �োওয়োে প্রোয় 
১০ সরসনট পগে একটি জছোট্ট কগক্ষ আরোগক 
জপটোগনো শুরু কেো িগয়সছল। সরনজগন সরগল 
আরোগক জরগেগছ: রোগেে একজন সছগলন 
ক্োগটেন, স�সন িবোইগক আগেে সেসছিগলন; 
একজন আরোগক জপটোসছিল; এবং রৃরীয়জন 
জপটোগর িোিো�্ কেসছল। আরোে জচোখ বোধো 
সছল। প্রোয় আধোঘণ্ো ধগে আরোগক সন�্মোরন 
কেোে পে িোরকড়ো ও জচোখ বোধো অবস্োয় 
জরগঝগর জফলো িয়। এেপে রোেো আরোে 
জচোখ খুগল জেয় এবং সকছু খোবোে জখগর জেয়। 
খোওয়ো জেগর আবোগেো আরোে জচোখ জবগধ 
জেয় এবং িোগর িোরকড়ো পসেগয় জেয়। রগব 
এবোে আে হুইলগচয়োগে নয় আরোগক জরগঝগর 
জফগল েোগখ।” 

“পেসেন িকোলগবলো ৭টো নো�োে রোেো 
আরোগক িকোগলে নোতিো কেোে জন্ েুই 
সরসনট িরয় সেগয়সছল। রোেপে আবোগেো 
জচোখ জবগধ, িোরকড়ো পসেগয় আরোগক অন্ 
জোয়�োয় সনগয় �োয়। পুগেো িরয়টোয় রোেো 
আরোগক বলসছল, ‘আরেো জোসন জরোরোে 
কোগছ অস্ত্র আগছ, অরএব রুসর একথো স্ীকোে 
কে’। সদ্রীয় জোয়�োয় আরোগক প্রোয় ১৬সেন 
আটগক েোখো িয়। এিরগয় আরোে িোরগুগলো 
জবগধ রোথোে উপে েোখো িগয়সছল। অগনকটো 
ছোে জথগক ঝুসলগয় েোখোে রগরো। এিরগয় 
আরোগক বোেবোে বলো িসছিল জ�, আসর �সে 
রোগেে কথো রগরো নো চসল, রোগেে বলো কথো 
স্ীকোে নো কসে রোিগল আরোগক জরগে জফলো 
িগব। সদ্রীয় এই জোয়�োগর আরোগক েুইবোে 
সকংবো সরনবোে সজজ্োিোবোে কেো িগয়সছল। 
এখোগন েোসতি সিগিগব র্লর আরোগক এগকক 
েফোয় একটোনো প্রোয় জেড়ঘণ্ো ধগে ছোগেে 
িগগে ঝুসলগয় েোখো িগয়সছল। গকোন একিরয় 
রোেো আরোে পুরুরোগগে কবেু্ সরক রোে 

জপসচগয় কবেু্ সরক েক সেগয়সছল। আরোে 
রগন িগয়সছল আসর রোেো �োসছি। এটো আরোে 
সনসচিরভোগব রগন িসছিল জ� আসর আে 
সকছুক্ষগেে রগধ্ রোেো �োব। প্রচন্ড ঝোঁকুসনে 
পে আসর েেীে েক্ত িগয় স�গয়সছল।” 

“অগনকসেন পগে, ২০০৯ িোগলে ৯ নগভম্বে 
আরোগক জরোিোম্মেপুে থোনোয় সনগয় �োওয়ো 
িয়। পুসলে আরোে সবরুগদ্ধ একটো জফৌজেোসে 
রোরলো রুজ ুকগে। গিিরগয় পুসলে আরোগক 
বগলসছল: ‘গেগখো, আরোগেে সকছু কেোে 
জনই। RAB আরোগেেগক জরোরোে সবরুগদ্ধ এই 
রোরলো কেগর বগলগছ।”

“রোরলো রুজ ুিওয়োে পে আরোগক আেোলগর 
চোলোন জেওয়ো িয়; আেোলগর পোঠোগনো নসথ 
জথগক জেখো �োয় জ� আরোগক ৯ নগভম্বে 
২০০৯ রোসেগখ জরেফরোে কেো িগয়গছ �সেও 
প্রকৃরপগক্ষ আরোগক জরেফরোে কেো িগয়সছল 
২৪ অগ্োবে ২০০৯ রোসেগখ এবং RAB-
এে সজম্মোয় েোখো িগয়সছল। আসর এসবরগয় 
প্রসরবোে জোনোলোর, সকন্তু জকউ আরোে 
কথোয় কোন সেল নো। কগয়কসেন পগে 
আরোগক আবোগেো আেোলগর িোসজে কেো িগলো 
এবং জিখোন জথগক আরোগক ঢোকো জকন্দীয় 
কোেো�োগে পোঠোগনো িগলো।”

“�সেও আরোগক জরেফরোে কেো িগয়সছল 
খুলনোগর সকন্তু পুসলগেে কো�জপগত্র জেখোগনো 
িগয়গছ আরোগক ঢোকোে জরোিোম্মেপুে থোনোয় 
জরেফরোে কেো িগয়গছ। আসর ঢোকোে জকন্দীয় 
কোেো�োগে প্রোয় িোগড় ছয়রোি আটক 
সছলোর। এেপে আেোলর আরোগক জোসরগন 
রুসক্ত জেয়।”

“প্রসররোগি আরোগক খুলনো জথগক ঢোকোয় 
আেোলগর িোসজেো সেগর জ�গর িয়। আরোে 
জন্ এটো বড় ধেগনে আসথ্মক জবোঝোস্রূপ।”

৮
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ছসবটি েসিেলু আলগরে বোংলোগেগেে সবচোে 
বসিভ্্ম র ির্োকোণ্ড সবরয়ক আগলোকসচত্র প্রেে্মনী 
ক্রিফোয়োে জথগক জনয়ো িগয়গছ।

©
 ে

সিেলু
 আ

ল
র

/েকৃ
/গর

জ
সেটি

 ও
য়

োর্্ম

৯
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অনগযাচনর অপরযাধ
বাংলাদেদে চবিার বচিরূভূ ত িত্াকাণ্ড

েোগ্রেে েোয়
বাংলাদেদের প্রধান েুই রাজবনবতক েল 
বাংলাদেে জাতীয়তাবােী েল (ববএনবপ) 
এবং  আওয়ামী লীগ RAB-এর ষ্মতা 
বনয়ন্তদণ ককান ধরদনর অগেীকার প্রেেভূদন 
ব্েভূ িদয়দে।

সবভূদেষ জাতীয় সংসে বনবভূাচদনর একজন 
প্রােতী বিদসদব বতভূ মান প্রধানমন্তী কেখ িাবসনা 
ববচার ববির্ভূ ত িত্াকাডে বদধের অগেীকার 
কদরবেদলন। প্রধানমন্তীর োবয়বে রেিদণর 
পর প্রেম কদয়কমাস বতবন ববচার ববির্ভূ ত 
িত্াকাদডের ব্াপাদর “একেমই সি্ না 
করার (বজদরা টলাদরন্স)” নীবতর কো 
বদলবেদলন। অন্ান্ সরকাবর কমভূকতভূ াগণ 
কসসমদয় প্রধানমন্তীর অগেীকাদরর কোরই 
পুনরাবৃবতি কদরবেল। এই ধরদনর আোপ্রে 
পবরবস্বত প্রেমবাদরর মদতা ধাক্া কখদলা 
২০০৯ সাদলর কেষ বেদক যখন স্রাষ্ট্রমন্তীসি 
কতৃভূ পষ্ োবী করদলন কয, দেদে ককান 
ববচার ববির্ভূ ত িত্ার ঘটনা কনই।
 
এই ধরদনর প্রত্াখান RAB-কক ন্ায়ববচার 
কেদক সুরষ্া প্রোন করল, এবং প্রধানমন্তীদক 
তার অগেীকার পালন করা কেদক মুবতি 
বেল। এটি RAB-এর কমভূকাদডের োয়মুবতির 
নবায়দনর সমােভূক।

জলোকগেখোগনো রেন্ত  
RAB-এর অবরযানকাদল মৃতু্র ঘটনাগুদলার 
তেদন্তর ম্ল  োবয়বে এখদনা পযভূন্ত RAB 
বনদজই পালন কদর োদক। এটি সুস্পট্রাদব 
স্াদেভূর সদগে সংঘাতপ্ণভূ। অবরযুতি পষ্দকই 
যখন ককান অবরদযাগ তেদন্তর োবয়বে কেওয়া 
িয় তখন স্াধীন ও বনরদপষ্ তেদন্তর ম্ল 
নীবতগুদলা খববভূত িয়। অবরযুতিরা তখন 
তে্প্রমাণাবে ধ্ংদসর স্াধীনতা পায়, তারা 
নবেপরে নট্ করদত পাদর এবং তেদন্তর 
ফলাফল তাদের মদতা কদর ততবর করদত 
পাদর। RAB-এর তেদন্তর ফলাফল কগাপন 

রাখা িয়; এবং তাদের তেদন্তর ফলাফল 
বারবার একইরকম িদয় োদক। এযাবতকাদল 
RAB-এর কযসকল তেন্ত প্রবতদবেন সম্পদকভূ  
জানা বগদয়দে কসগুদলাদত কখদনাই ববচার 
ববির্ভূ ত িত্াকাদডের জন্ RAB-কক োয়ী 
করা িয়বন; বরং এই ধরদনর যতগুদলা 
তেন্ত িদয়দে সবগুদলাদত ঘটনার বেকার 
ব্বতিদক কোষাদরাপ করা িদয়দে, তাদেরদক 
অপরাধী বদল আখ্াবয়ত করা িদয়দে  
এবং তাদের মৃতু্দক যোযে বদল বচবহ্নত 
করা িদয়দে।

স্রাষ্ট্র মন্তণালদয়র কমভূকতভূ াগণ অ্ামদনবটি 
ইন্ারন্ােনালদক বদলদেন কয, “মৃতু্র 
ঘটনাগুদলার কষ্দরে কযখাদন আইন অনুযায়ী 
ববচার ববরাগীয় তেন্ত েরকার বেদলা তা 
করা িদয়দে। ববচার ববরাগীয় ককান তেদন্তই 
RAB-এর গুবল কোোর ঘটনা অদযৌবতিক 
বদল প্রমাবণত িয়বন”। 

এমনবক বনরাপতিা বাবিনীগুদলার িাদত 
মৃতু্র ঘটনার ববচার ববরাগীয় তেদন্তর কয 
ফলাফলগুদলা ফাঁস িদয় সংবােপদরে প্রকাবেত 
িদয়দে, এবং কেখা বগদয়দে কয ফাঁস িওয়া 
তদে্র সদগে RAB-এর োবী বমলদে না, 
তখদনা সরকাবর কমভূকতভূ ারা RAB-এর 
বতিব্দকই সমেভূন করদে বা অনুদমােন 
বেদছে।

িাইদকাটভূ  ২০০৯ সাদলর নদরবেদর সরকাদরর 
কাদে RAB-এর কিফাজদত আটক এক 
বদেীর সদদেিজনক ববচার ববির্ভূ ত িত্ার 
ব্াখ্া োবী কদর, যা পবরেকায় প্রকাবেত 
িদয়বেল। তখন সরকার RAB-এর 
কিফাজদত বদেীর মৃতু্র ঘটনা অস্ীকার 
কদরবেল। স্রাষ্ট্র মন্তী বদলবেদলন: “এখন 
আমরা ককান ক্রসফায়ার করবে না। 
আমাদের সরকার ষ্মতায় আসার পর এই 
ধরদনর ককান ঘটনা ঘদটবন।”
জীবদনর অবধকাদরর প্রবত সবভূোই শ্রদ্ধােীল 
িদত িদব এবং জীবদনর সুরষ্া বেদত িদব। 

বাংলাদেদের বনরাপতিা বাবিনীগুদলা কযন ববচার 
ববির্ভূ ত িত্াকাণ্ড না ঘটাদত পাদর তা বনবচিত 
করদত বাংলাদেেদক সুবনবেভূট্ পদ্ধবত অনসুরণ 
করদত িদব। এলদষ্্ বক করদত িদব কসকো 
আন্তজভূ াবতক মানবাবধকার আইন ও চুবতিগুদলাদত 
বলা আদে, এর মদধ্ রদয়দে আইদনর-
অবধকাররুতি নয়, ববনা ববচাদর ও সংবষ্প্ 
ববচাদর মতুৃ্েণ্ড কাযভূকর প্রবতদরাধ ও তেন্ত 
ববষয়ক জাবতসংদঘর নীবতমালা এবং আইন 
প্রদয়াগকারী কমভূকতভূ াদের েবতি ও আদনেয়াস্ত্র 
ব্বিাদর জাবতসংদঘর কমৌবলক নীবতমালা।
 
জাবতসংদঘর সাধারণ অবধদবেদন ২০১০ সাদলর 
১২ নদরবের গৃিীত এক বসদ্ধান্ত রাষ্ট্রগুদলাদক 
“ববচার-ববির্ভূ ত, সংবষ্প্ বা ববনা ববচাদর 
িত্াকাদণ্ডর সকল সদদেিজনক ঘটনার পুঙ্খানপুুঙ্খ 
ও বনরদপষ্ তেন্ত করার”, এবং োয়ী ব্বতিদের 
ন্ায়ববচার ও গণ শুনাবনর ব্বস্া করার 
কতদবভূ্র কো স্মরণ কবরদয় বেদয়দে। ওই 
বসদ্ধাদন্তর মাধ্দম রাষ্ট্রগুদলার প্রবত আদরা আহ্ান 
জানাদনা িদয়দে কয, রুতিদরাগী ও তাদের 
পবরবারগুদলাদক কযন পযভূান্ত পবরমাদণ ষ্বতপ্রণ 
কেওয়া িয় এবং রববষ্দত এই ধরদনর ঘটনার 
পুনরাববৃতি করাধ বনবচিত করা িয়। 

প্রাপ্ তে্ কেদক কেখা যায় কয এই ধরদনর 
নীবতমালা বাংলাদেদে RAB-এর ও অন্ান্ 
বনরাপতিা  বাবিনীগুদলার সদদেিজনক ববচার 
ববির্ভূ ত িত্াকাদণ্ডর তেন্তকাদল প্রদয়াগ  
করা িয়বন। 

বোংলোগেগে অস্ত্র িতিোন্তে
বাংলাদেদে ববচার ববির্ভূ ত িত্াকাণ্ড, বনযভূাতন 
ও অত্বধক বল প্রদয়াদগর ঘটনা ঘটা 
সদবেও বাংলাদেদের পুবলে ও RAB-এর অস্ত্র 
প্রতিতকারী অদনকগুদলা কেে কেদক বপতিল, 
কমবেনগান, টিয়ার গ্াস, দরেদনি লঞ্চার, 
কিবলকপ্ারসি ব্াপক ধরদনর সামবরক ও 
পুবলে উপকরণ পাদছে। দেেগুদলার মদধ্ 
রদয়দে, অব্রিয়া, দবলবজয়াম, চীন, দচক 

“এখন আরেো জকোন ক্রিফোয়োে কেসছ নো। আরোগেে িেকোে 
ক্ষররোয় আিোে পে এই ধেগনে জকোন ঘটনো ঘগটসন।” 

বাংলাদেদের স্রাষ্ট্রমন্তী, নদরবের ২০০৯

১০



 সূচি: ASA 13/005/2011                  অ্যামনেস্টি ইন্যারে্যাশেযাল আগটি ২০১১

অনগযাচনর অপরযাধ
বাংলাদেদে চবিার বচিরূভূ ত িত্াকাণ্ড

প্রজাতন্ত, ইটাবল, দপাল্াডে, রাবেয়া কফিাদরেন, 
ক্ারাবকয়া, তুরস্ এবং যুতিরাষ্ট্র। 

এোোও উইবকবলকদস বিদসবের ২০১০ এ 
প্রকাবেত ঢাকাস্ মাবকভূ ন েতুাবাদসর এক কগাপন 
তারবাতভূ া কেদক জানা যায় কয, যুতিরাদজ্র 
পুবলে ববরাগ RAB-এর কমভূকতভূ াদের প্রবেষ্ণ 
বেদয়দে। অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনাদলর মদত, 
ককান কেে যখন কজদনশুদন এমন ককান 
বাবিনীর জন্ অস্ত্র বা অন্ ককান উপকরণ 
সরবরাি কদর যা পদ্ধবতগতরাদব মানবাবধকার 
লংঘদনর কাদজ ব্বহৃত িয় কসদষ্দরে 
সরবরািকারীদকও ওই সবিংতাগুদলার 
োয়-োবয়বে বকেুটা িদলও বিন করদত িদব। 
 

ছসবটি েসিেলু আলগরে বোংলোগেগেে সবচোে 
বসিভ্্ম র ির্োকোণ্ড সবরয়ক আগলোকসচত্র প্রেে্মনী 
ক্রিফোয়োে জথগক জনয়ো িগয়গছ।
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অ্োরগনসটি ইন্োেন্োেনোল িদলা ববদশ্র ১৫০ টিরও কববে কেে এবং অঞ্চদল 
আমাদের ৩০ লাদখরও কববে সেস্ ও রোিকদের একটি ববশ্ব্াপী আদদোলন, 
যারা সকল মানুদষর জদন্ আন্তজভূ াবতকরাদব স্ীকৃত মানবাবধকার লঙ্ঘদনর 
অবসাদনর লদষ্্ প্রচারণা চালাদছে৷

আমারা  এমন  একটা পৃবেবীর স্প্ন কেবখ কযখাদন প্রবতটি মানুষ সবজভূ নীন 
মানবাবধকার কঘাষনা  এবং অন্ান্  আন্তজভূ াবতক মানবাবধকার মাদনর মদধ্ 
বনবদ্ধ সমতি মানবাবধকার করাগ করদব৷ 

আমরা সরকার, রাজবনবতক  আেেভূ, অেভূবনবতক স্ােভূ বকংবা ধমভূ কেদক 
মুতি এবং আমাদের অদেভূর কযাগান আদস আমাদের সেস্পে কেদক এবং 
জনসাধারদণর োন কেদক৷

স্বচ: ASA 13/005/2011  
Bengali 
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িুপোসেেরোলো
বোংলোগেে িেকোগেে কেেীয় 
n	একটি স্াধীন ও বনরদপষ্ তেন্ত কবমটি 
গঠন করা। দয কবমটি ২০০৪ সাল কেদক 
চদল আসা ববচার ববির্ভূ ত িত্াকাডে, বনযভূাতন 
ও আটদকর অস্ীকৃত ঘটনাগুদলার অবরদযাগ 
দ্রুততার সদগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও কাযভূকররাদব  
তেন্ত করদব।

n	এই ধরদনর তেদন্তর ফলাফলদক 
জনসাধারদণর জন্ উমুেতি করা।

n	োয়ী ব্বতিদের তাদের পেমযভূাো বকংবা 
অবস্ান বনববভূদেদষ ন্ায়ববচাদরর আওতায়  
বনদয় আসা।

n	সত্ প্রকাে করা এবং মানবাবধকার 
লংঘদনর বেকার রুতিদরাগীদের ষ্বতপ্রণ  
বনবচিত করা।  

আন্তজ্ম োসরক িম্প্রেোয়, সবগের কগে বোংলোগেগেে 
েোরোগেে কেেীয়:
n	বাংলাদেদে ববচার ববির্ভূ ত িত্াকাণ্ডগুদলার 
ব্াপাদর অ্ামদনবটি ইন্ারন্ােনাদলর উদদ্দগর 
ববষদয় বাংলাদেে সরকাদরর েৃবট্ আকষভূণ করা, 
এবং এই ধরদনর িত্া বদধে ও োয়ী ব্বতিদের 
ন্ায়ববচাদরর আওতায় বনদয় আসদত সরকারদক 
উৎসাবিত করা। 

n	বাংলাদেদে অস্ত্র সরবরাি কেদক ববরত 
োকা কারণ RAB ও অন্ান্ বনরাপতিা 
বাবিনীগুদলা ববচার ববির্ভূ ত িত্াকাণ্ড ও অন্ান্ 
মানবাবধকার লংঘদনর কাদজ কসগুদলা ব্বহৃত 
িদত পাদর। 

 

উপগে: RAB করৃ্ম ক িোংবোসেক রোিরু ফসকগেে জরেফরোে ও সন�্মোরগনে সবরুগদ্ধ সেক্ষোথতীগেে প্রসরবোে, ঢোকো, অগ্োবে ২০০৯। পষৃ্ো ৭ জেখুন।
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