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মানবািধকার  সংগঠন  আiন  o  সািলশ  েকnd  (আসক)  জানায়,  মাদকিবেরাধী  aিভযােনর  নােম  েদেশ
িবচারবিহভূর্ ত হতয্াকা  চলেছ। e হতয্াকা েক ‘বnকুযুd’ িহেসেব pচার করা হেc। eর মেধয্ চলিত
বছর জানয়ুাির েথেক নেভmর পযর্n 11 মােস িবচারবিহভূর্ ত হতয্াকাে র িশকার হেয়েছন 362 জন। eকi
সমেয় 443 িশ  হতয্ার িশকার o 682 িশ  নানা িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছ। e সমেয় েমর িশকার
হেয়েছন 13 জন। eছাড়া ei 11 মােস নারী o িশ সহ 1 হাজার 351 জন ধষর্েণর িশকার হেয়েছন।
আnজর্ ািতক মানবািধকার িদবস uপলেkয্ সংsািটর পাঠােনা eক সংবাদ িবjিpেত eসব তথয্ জানােনা
হয়।
ঐ pিতেবদেন বলা হেয়েছ, জানয়ুাির েথেক নেভmর পযর্n 362 জন িবচারবিহভূর্ ত হতয্াকাে র িশকার
হেয়েছন।  িবষয়িট  জািতসংঘসহ  েদিশ-িবেদিশ  মানবািধকার  সংগঠন েলার  uেdগ  রেয়েছ।  তেব  েসসব
uেdগেক পাশ কািটেয় ‘মাদকিবেরাধী aিভযান’ নােম eসব হতয্াকা েক ‘বnকুযুd’ িহেসেব pচার কের
ৈবধতা েদoয়া হেc। সংsািট জানায়, েদেশর সংিবধান eবং িবিভn আnজর্ ািতক মানবািধকার মানদে
pিতিট মানুেষর িবচার পাoয়ার aিধকার sীকৃিত িদেয়েছ। eজনয্ eকজন aপরাধী যত বেড়াi aপরােধ
জিড়ত েহাক তার িবচার পাoয়ার aিধকার রেয়েছ। e ধরেনর িবচারবিহভূর্ ত হতয্াকা  আiেনর শাসেনর
pিত মানেুষর আsাহীনতা pকট কের তুেলেছ eবং আiনশৃ লা বািহনীর kমতার aপবয্বহােরর পথ ৈতির
কের িদেয়েছ।
নারী  o  িশ র  pিত  সিহংসতায়  চরম  uেdগ  o  utক া  pকাশ  কের  সংsািট  জানায়,  গত  11  মােস
সারােদেশ 1 হাজার 351 নারী o িশ  ধষর্েণর িশকার হেয়েছ। যােদর মেধয্ 940 িশ  রেয়েছ। eছাড়া
443 িশ  হতয্ার িশকার o 682 িশ  নানা িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছ।
pিতেবদেন বলা হয়, eসব ঘটনায় dত িবচােরর aভােব নয্ায়িবচার pিত ার পথ কিঠন হেয় পেড়েছ eবং
দবুৃর্tেদর আেরা েবিশ েবপেরায়া কের তুলেছ। গণমাধয্মকমর্ী o নাগিরক সমােজর তীb িবেরািধতা সেtto
ব ল সমােলািচত তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk আiেনর 57 ধারার aনু প ধারা েরেখ িডিজটাল িনরাপtা
আiন aনেুমাদন করা হেয়েছ। eসব ঘটনায় পুিলশ pশাসেনর ভূিমকা p িবd হেয়েছ।
সংsািট আেরা জানায়, চলিত বছেরর গত 11 মােস 13 জন েমর িশকার হেয়েছ। তােদর মেধয্ 4 জন
িফের  eেসেছ  আর  eক  জনেক  েgফতার  েদখােনা  হেয়েছ।  জনগেণর  িনরাপtা  o  নয্ায়িবচারসহ
মানবািধকার  িনি েতর  জনয্  সরকার  সাংিবধািনকভােব  দায়বd  হেলo  aিধকাংশ  েkেt  সরকারসহ
রাে র িবিভn সংsা eসব দািয়t eিড়েয় যােc।
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