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মাদক অভিযানে ১৮ মানে ৪৬৬ জেনক ভিচারিভির্ভতূ িতযা : 

অযামনেভি 

মাদকভিনরাধী অভিযানের োনম গত ১৮ মানে ৪৬৬ জেনক ভিচারিভির্ভতূিানি িতযা করা িনেনে। িাাংলানদনের ভেরাপত্তা িাভিেীর 

ভিরুনে আন্তজাূভতক মােিাভধকার োংগঠে অযামনেভি ইন্টারন্যােোল এমে অভিনযাগ আনে। গতকাল সোমিার োংস্থাটি এই ভরনপার্ ূ

প্রকাে কনরনে।  

অযামনেভি ইন্টারন্যােোনলর ওই প্রভতনিদনে উনেখ করা িনেনে, মাদকভিনরাধী অভিযানের োনম িাাংলানদনে ভেরাপত্তা িাভিেীর 

িানত গনে প্রভতভদে খুে িনেনেে একজে। “ভকল্ড ইে ‘ক্রেফাোর’ : এনলনগেন্স অি এক্সট্রাজুভিভেোল ইভক্সভকউেন্স ইে িাাংলানদে 

ইে দ্য গাইজ অি এ ওোর অে ড্রাগে’ ভেনরাোনম ২৫ পৃষ্ঠার প্রভতনিদনে ভেরাপত্তা িাভিেীর ভিরুনে সজারপূিকূ গুম করা, ভুো প্রমাণ 

ততভরর অভিনযাগও আো িনেনে।  

এনত িলা িে, ২০১৮ োনলর ৩ সম মাদকভিনরাধী অভিযাে শুরুর স াষণা সদে প্রধােমন্ত্রী সেখ িাভেো। এর পর সেনক সদনে 

ভিচারিভির্ভতূিানি িতযার োংখ্যা সিনে যাে কনেক গুণ। এ স াষণার প্রেম ১০ ভদনেই ভেরাপত্তা িাভিেীর িানত খুে িে অন্তত ৫২ 

জে।  

২০১৮ োনল সদেজুনে েনেিিাজে ভিচারিভির্ভতূ িতযার ভেকার িনেনেে অন্তত ৪৬৬ জে। আনগর িেনরর তুলোে এ োংখ্যা ভতে 

গুনণরও সিভে।  

অযামনেভি জাোে, েনেিিাজে ভিচারিভির্ভতূ িতযাকাণ্ডগুনলা ভেনে যোযে তদন্ত চালুর পভরিনত ূসেগুনলানক েতয প্রমাণ করনত ভুো 

প্রমাণ ততভর করনে োংভিষ্ট কর্তপূক্ষ। োধারণত ‘িন্দুকযুে’ িা ‘ক্রেফাোর’ এর োনম এ ধরনের িতযাকাণ্ড চালানো িে। এেি 

ভিচারিভির্ভতূ িতযাকাণ্ড ভেনে িাাংলানদেী আইেশৃঙ্খলা িাভিেীর কমকূতাূনদর দাভি, দুই পনক্ষর গুভলভিভেমনে তারা মারা সগনে। 

েনেিিাজে অপরাধী প্রেনম তানদর ভদনক গুভল সোনে। পাল্টা জিানি তারা গুভল ছুেনল ওই ব্যভির মৃতুয িে। এেি সক্ষনে যারা 

োক্ষী িনেনেে তানদর োক্ষাৎকার ভেনেনে অযামনেভি ইন্টারন্যােোল। োক্ষাৎকানর এেি িতযাকানণ্ডর কভেত প্রতযক্ষদেশীররা 

আন্তজাূভতক োংগঠেটিনক জাভেনেনেে, তারা ভেজ সচানখ সকানো িতযাকাণ্ড সদনখেভে। ভকন্তু পুভলনের পক্ষ সেনক ক্রেফাোর িা 

িন্দুকযুে োংগঠিত িনেনে িনল মেগো িিব্য ভদনত িলা িনেনে। কনেকটি  র্ো অনুেন্ধাে কনর সদখা ভগনেনে, কভেত ‘িন্দুকযুনে’ 

ভেিত ব্যভিনদর কনেক ভদে আনগ সজারপূিকূিানি ধনর ভেনে গুম করত পুভলে িা য ূাি। কাউনক কাউনক িতযার েে েপ্তাি আনগও 

গুম করা িনেনে, এমে  র্োও  নর্নে। গুম িওো ব্যভিনদর আত্মীেস্বজেরা তানদর অিস্থা েম্পনক ূজােনত চাইনল কর্তপূক্ষ এ 

ব্যাপানর ভকছু জানে ো িনল দাভি করত িা প্রকাে করনত অস্বীকৃভত জাোত। চাাঁদা ভদনত অস্বীকৃভত জাোনোে  র সেনক তুনল ভেনে 

মাদকভিনরাধী অভিযানের োনম িতযা করা িনেনে, এমে  র্োও  নর্নে।  

অযামনেভির দভক্ষণ এভেো অঞ্চনলর উপপভরচালক ভদনুভেকা ভদোোোনক িনলে, ‘মাদকভিনরাধী যুনে গনে প্রভতভদে অন্তত একজে 

ব্যভির মৃতুয িনেনে। োংভিষ্ট  র্োগুনলাে আইে মাো িেভে, েনেিিাজে ব্যভিনদর সেফতার করা িেভে, ভিচারকানযরূ েম্মুখীেও 

করা িেভে। অনেকনক  র সেনক তুনল সেো িে আর আত্মীেস্বজেরা মনগ ূতানদর গুভলভিে লাে পাে।’ ভতভে িনলে, ‘মাদক ভেভষনের 

োনম এই িতযাকান্ডগুনলা করা িনেনে। এর মাধ্যনম েরকার ইচ্ছাকৃতিানি সদেটির প্রতযন্ত অঞ্চনল িাে করা মানুষনদর 

ভিচারিভির্ভতূিানি োভি ভদনেনে এিাং তানদর ওপর েভিাংে িামলা চাভলনেনে। িাাংলানদে কর্তপূক্ষনক অিশ্যই এেি িতযাকাণ্ড িন্ধ 

করনত িনি।’ 

  

 


