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গুমের িথ্য চেমে ৯ বছমর ১০ তেঠি, বাংলামেমের তবরুমে অসহম াতগিার অতিম াগ 

িাতগে তেমেও সাড়া পামে না জাতিসংঘ 

চেমহেী হাসান    

 

চজারপূব বক তনরুমেে বা গুমের অতিম ামগর তবষমে িথ্য চেমে ২০১১ সাল চেমক এ প বন্ত বাংলামেে সরকারমক অন্তি ১০ েফা তেঠি 

ও িাতগে পাঠিমেমছ গুেতবষেক জাতিসংমঘর ওোতকবং গ্রুপ। গি বছমরর ৬ জুন জাতিসংমঘর সািজন চস্পোল র যামপাি বোর 

বাংলামেেমক পাঠামনা তেঠিমি োেকতবমরাধী অতি ামন চবে তকছু ব্যতি গুে হওোর অতিম াগ তুমল ধমর এ তবষমে জানমি োন। 

চসই তেঠির চকামনা আনুষ্ঠাতনক জবাব এখমনা চেেতন বাংলামেে। এর আমগর ও পমরর তেঠিগুমলার তবষমেও স্পষ্ট চকামনা উত্তর 

পাঠােতন বাংলামেে। কখমনা কখমনা প্রাতি স্বীকারমূলক তেঠিমি বাংলামেে চসই অতিম ামগর তবষমে সংতিষ্ট েিরগুমলামি চখঁজ 

চনওোর কো জাতনমেমছ।বাংলামেেসহ ৩৬ি চেমে গুেতবষেক ৪২০ি অতিম াগ খতিমে চেখমি গি চে োমস গুেতবষেক 

জাতিসংমঘর ওোতকবং গ্রুপ রুেদ্বার ববঠক কমরমছ। চসই ববঠক তনমে একি প্রতিমবেন আগােী োমস চজমনিাে জাতিসংঘ 

োনবাতধকার পতরষমের ৪২িে অতধমবেমন উত্থাতপি হমব। খসড়া প্রতিমবেনি কামলর কণ্ঠ’র হামি এমসমছ। চসই প্রতিমবেমন 

বাংলামেমের তবরুমে অসহম াতগিার অতিম াগ তুমলমছ গুেতবষেক জাতিসংমঘর ওোতকবং গ্রুপ। এ ছাড়া বাংলামেে তনমে একি 

অনুমেমে সুতনতে বষ্টিামব তেঠির কো উমেখ করা হমেমছ। 

প্রতিমবেমন তনরাপত্তা বাতহনী ও আধাসােতরক বাতহনীর তবরুমে প্রােই গুে, আটক, এেনতক তবোরবতহর্ভ বি হিযার তবষমে জানমি চেমে 

২০১১ সামলর ৪ চে বাংলামেে সরকামরর কামছ ওোতকবং গ্রুমপর তেঠি পাঠামনার িথ্য রমেমছ। ২০১৬ সামলর ৯ োে ব গুমের হার ক্রমেই 

চবমড়  াওোর অতিম াগ এবং ২০১৭ সামলর ২২ চফব্রুোতর গুরুির োনবাতধকার লঙ্ঘমনর অতিম াগ তবষমে জানমি বাংলামেেমক 

তেঠি তেমেতছল ওই ওোতকবং গ্রুপ। সব বমেষ গি ২৯ জুন ওোতকবং গ্রুপ গুমের আমরা তকছু অতিম ামগর তবষমে বাংলামেে সরকারমক 

তেঠি চেে। ২০১৩ সামলর ১২ োে ব ওোতকবং গ্রুপ পতরতিতি খতিমে চেখমি বাংলামেমে আসার আগ্রহ জাতনমে আনুষ্ঠাতনকিামব িামের 

আেন্ত্রণ জানামি বাংলামেেমক অনুমরাধ কমর। এরপর ২০১৪ সামলর ২৭ অমটাবর, ২০১৫ সামলর ২৭ নমিম্বর, ২০১৬ সামলর ১৮ 

নমিম্বর এবং েলতি বছমরর ১৮ জানুোতর আেন্ত্রণপত্র পাঠামনার অনুমরাধ স্মরণ কতরমে তেমে তেঠি পাঠামলও বাংলামেে চকামনা 

জবাব চেেতন। ওোতকবং গ্রুপ োনবাতধকার পতরষমে চ  প্রতিমবেন উপিাপন করমি  ামে, িামি িারা আো প্রকাে কমরমছ চ  

বাংলামেমের কাছ চেমক তেগতগরই ইতিবােক জবাব তেলমব।জানা চগমছ, ওোতকবং গ্রুমপর প বামলােনার পর বাংলামেমে ৬১ি গুমের 

অতিম াগ অতনষ্পন্ন অবিাে আমছ।বাংলামেে চকন জাতিসংমঘর গুেতবষেক ওোতকবং গ্রুমপর তেঠির জবাব বা িামের সফমরর আেন্ত্রণ 

জানামনার অনুমরামধ সাড়া চেে না চস তবষমে চখঁজ তনমে জানা চগমছ, বাংলামেে তবতিন্ন চফারামে গুে তনমে উমদ্বমগর জবাব তেমেমছ। 

সাধারণি উপযুি সেে নে েমন করমল আেন্ত্রণ জানামনার অনুমরামধ সাড়া চেওো হে না। িা ছাড়া বাংলামেমের তবোরব্যবিামিই 

এসব অতিম ামগর তনষ্পতত্ত সম্ভব। 



গি ৩০ ও ৩১ জুলাই চজমনিাে তন বািনতবমরাধী জাতিসংঘ কতেিমি প বামলােনা অনুষ্ঠামনও বাংলামেমে গুে তনমে অতিম াগ ওমঠ। 

তবমেষ কমর, োনবিাতবমরাধী অপরামধ েতিি হমে ফঁতস কা বকর হওো তবএনতপ চনিা সালাহউতেন কামের চেৌধুরীর চছমল হুম্মাে 

কামের চেৌধুরী, একই অপরামধ ফঁতস কা বকর হওো জাোোি চনিা েীর কামসে আলীর চছমল েীর আহমেে তবন কামসে ও 

কারামিামগর সেে োরা  াওো জাোোি চনিা চগালাে আ মের চছমল আবদুোতহল আোন আল আ েীমক গুমের ঘটনা তনমে 

গুেতবষেক জাতিসংমঘর ওোতকবং গ্রুমপর উমদ্বমগর কো চসখামন তুমল ধরা হে। 

চসই অনুষ্ঠামন আইনেন্ত্রী আতনসুল হক জবাব তেমেমছন, বাংলামেমে গুে প্রােই ঘমট না। সম্ভাব্য অপহরমণর অমনক ঘটনা প্রােই গুে 

তহমসমব প্রোরণা পাে। তিতন বমলন, চফৌজোতর কা বতবতধমি অপহরণও তবো ব অপরাধ। এর অে ব হমলা পুতলেমক এ তবষমে 

অতিম াগগুমলা িেন্ত করমি হে।‘তনমখঁজ’ সব ব্যতিমক তফমর পাওো তনতিি করমি সরকামরর অঙ্গীকামরর কোও জাতিসংঘ 

কতেিমক জানান আইনেন্ত্রী। তিতন বমলন, সরকারমক চহে করমি তনমখঁমজর সব ঘটনা গুে তহমসমব তুমল ধরার প্রবণিা চবে পুরমনা। 

অমনক চেমত্রই কতেি গুমের তেকার হওো ব্যতিরা তফমর এমসমছন। হুম্মাে কামের চেৌধুরীর চেমত্রও িাই হমেমছ।এতেমক 

বাংলামেমের সাংতবধাতনক প্রতিষ্ঠান জািীে োনবাতধকার কতেেমনর ২০১০ চেমক ২০১৮ সামলর বাতষ বক প্রতিমবেনগুমলার 

প্রতিিমিই গুমের অতিম াগ িান চপমেমছ।২০১৮ সামল ২৫ি তনমখঁজ/গুমের অতিম ামগর িথ্য জািীে োনবাতধকার কতেেমনর 

প্রতিমবেমনই উমেখ আমছ। চসখামন আমরা বলা হমেমছ, পঁেি অতিম াগ তনষ্পতত্ত হমেমছ। এ ছাড়া ২০ি অতিম ামগর ব্যাপামর িেন্ত 

অনুসন্ধান েলমছ। ওই প্রতিমবেমন উমেখ রমেমছ, সংবােোধ্যমের খবর অনু ােী ওই বছমরও তকছু োনুমষর তনমখঁজ হমে  াওোর 

ঘটনা ঘমট। ১১ োে ব সজল চেৌধুরী নামের েট্টগ্রামের এক ব্যবসােীমক রাজধানীর একি আবাতসক এলাকা চেমক চজারপূব বক তুমল 

তনমে  াওোর ঘটনা ঘমট। এক সিাহ পর তিতন তফমর এমস সাংবাতেকমের কামছ ঘটনার বণ বনা চেন। একই প্রতিমবেমন কুতেোর 

আওোেী লীগ চনিা পারমিজ চহামসন সরকামরর অপহরমণর ঘটনা উমেখ করা হমেমছ। িঁমক পাওো  াে ঢাকার পূব বােল এলাকাে। 

জািীে োনবাতধকার কতেেন ২০১৭ সামলর বাতষ বক প্রতিমবেমন বমলতছল, গি বছমরর (২০১৬) েমিা ২০১৭ সামলও তনমখঁজ হওোর 

ঘটনা অব্যাহি তছল। কতেেন তনমখঁজ হওো সম্পতকবি ২২ি ঘটনা তেতিি কমরমছ। প্রতিমবেমন কতেেন বমলমছ, এ তবষমে প্রচুর 

জন-উতদ্বগ্নিার েমধ্য এিই ইতিবােক উন্নতি চ  তনমখঁজ হওো তকছু ব্যতি তনরাপমে তনজ পতরবামর তফমর এমসমছন। এ চেমত্র নে ব 

সাউে তবশ্বতবদ্যালমের তেেক ড. চোবামশ্বর হাসান, চবলারুমের অনারাতর কনসুযলার অতনরুে রাে ও সাংবাতেক উৎপল োমসর নাে 

উমেখ করা চ মি পামর।২০১৬ সামলর প্রতিমবেমন ১১ি গুমের অতিম াগ িান চপমেমছ। চসখামন বলা হে, তকছু চেমত্র তিকিমের 

পতরবার অতিম াগ কমরমছ চ  আইন-শৃঙ্খলা রোকারী বাতহনীর সেস্যরা এ তনমখঁজপ্রতক্রোর সমঙ্গ যুি।জািীে োনবাতধকার 

কতেেমনর ২০১৫ সামলর বাতষ বক প্রতিমবেমন অষ্টে পৃষ্ঠাে ‘আইনশৃঙ্খলা বাতহনী কর্তবক হিযা ও তনমখঁজ’ েীষ বক অনুমেমে উমেখ 

রমেমছ, ‘একি রাজননতিক েমলর মুখপাত্র ত তন িার আবাসিমল লুতকমে তছমলন িামক ১০ োে ব ২০১৫ সামল বাসা চেমক অপহরণ 

কমর তনমে  াে। প্রিযেেেীর তববরণ চেমক জানা  াে, অপহরণকারীরা তনমজমের চগামেন্দা তবিামগর সেস্য তহমসমব পতরেে 

তেমেতছল। অন্য প্রিযেেেীরা বমলন, চসখামন িারা র যামবর গাতড় চেমখতছমলন। চে োমস িামক িারমি পাওো  াে এবং িারিীে 

কর্তবপে িামক তবনা অনুেতিমি প্রমবমের োমে অতিযুি কমর।’ 

 


