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CUSTODIAL TORTURE 

Amend law, make judicial enquiry mandatory 

Speakers urge govt 

Staff Correspondent  

Anyone who protests against injustice may go missing, and no one is 

safe these days, National Human Rights Commission member 

advocate Fawzia Karim Firoze said yesterday, referring to custodial 

tortures and deaths. 

Also, the protester may be detained or implicated [in false cases] by 

law enforcers in a way that his or her life will simply get ruined, she 

said. 

The NHRC commissioner was speaking at a discussion on the review 

of Torture and Custodial Death Prevention Act, 2013, organised by 

Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) in the capital's 

Biam auditorium. 

BLAST Director SM Rezaul Karim called for an amendment to the 

law for making judicial enquiry into allegations of custodial tortures 

and deaths mandatory. 

He said common people were not fully aware of the law passed in line 

with the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

and Degrading Treatment or Punishment adopted in 1984. 

Talking about limitations of the law, he said it lacked specific 

definition of inhuman and degrading treatment in custody apart from 

some other “technical loopholes” that deferred trial and punishment of 

the culprits. 

Also, the law enforcement agencies dilly-dally in filing cases under 

the law, he alleged. 

Pointing to repeated custodial deaths, BLAST trustee member 

advocate ZI Khan Panna said no law allows taking a person in 
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custody out in the dead of the night to look for criminals and the 

person's subsequent death in “crossfire”. 

According to newspaper reports compiled by rights organisation Ain 

o Salish Kendra (ASK), 52 people, including 31 detainees and 21 

convicts, died in jail custody during the nine months since January. 

During the same period, 148 other deaths were reported while the 

persons were in the custody of different law enforcement agencies. 

The reasons behind the deaths, among others, were “crossfire”, torture 

and heart attack. 

According to the Torture and Custodial Death Prevention Act, 2013, a 

victim of custodial torture can appear before a court for filing a 

complaint. The court is obliged to record the complaint instantly and 

arrange medical examination of the person, if required. 

The court will then immediately refer the complaint to a 

Superintendent of Police or an officer above the rank and order for 

filing a case, says the law. 

The pretext for war situation, political turmoil, emergency situation, 

and any plea that the offence was committed on instructions of higher 

authorities do not exonerate the offender, it adds.      

At yesterday's discussion, BLAST Vice-chairman Justice Awlad Ali 

said the dignity of every human being in such custody must be upheld 

in all circumstances. 

Nur Khan Liton, director of ASK, said it was alarming that sometimes 

law enforcement agencies did not register names of people they 

detained. 

For example, he said, around a year ago a law enforcement agency 

picked up two women and a man from Rangpur but denied the matter 

afterwards. 

Around six months later, the detainees were released. But the victims 

did not even dare to speak to anyone about what happened to them 

while in custody, he said. 

Among others, Mostafizur Rahman, joint secretary of the law and 

justice division, spoke at the programme. 
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CUSTODIAL DEATHS, TORTURE : Political interference blamed 

November 8, 2015 12:23 am·0 CommentsViews: 165 
Staff Correspondent 
Lawyers, rights activists and other speakers on Saturday identified 

political interference as the main obstacle to enforcement of Torture and 

Custodial Death (Prevention) Act 2013. 

They were participating at a discussion on review of the law  hosted by 

Bangladesh Legal  Aid and Services Trust in the capital. 

Chairing the session BLAST vice-chairman Justice Md Awlad Ali called 

for a strict enforcement of the law for the  prevention of torture  in 

custody. 

He identified political interference  as the main obstacle to enforcement of 

the law. 

He said that both common people and the law enforcement agencies were 

unaware about the law. 

He called for providing training to the law enforcing agencies so that they 

properly use the law. 

Justice Awlad urged the police to keep the dignity of the citizens in mind 

while discharging their duty. 

Senior Supreme Court lawyer ZI Khan Panna demanded to know under 

what law of Bangladesh the law enforcement personnel take detained 

persons out of custody at 2 AM to arrest miscreants. 

He said only a court of law can  punish an accused. 

Anyone else providing punishments to the accused goes against the rule of 

the law and the spirit of the Liberation War, he said. 

Ain O Salish Kendra director Nur Khan Liton said that the police don’t 

enter the names of some of the detained persons in the police stations’ 

registrars. 

As a result, he said, these people remain untraced though they are in 

custody. 

He called for enforcement of the law removing the obstacles which come 

from the law enforcement agencies and politically influential quarters. 

In his presentation Supreme Court lawyer Md Tajul Islam reviewed the 

lacunae and shortcomings in the law. 
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The law, he said, defined law enforcement agencies as only the uniformed 

and disciplined forces. 

He said that it excluded from the list of law enforcement agencies, the 

department of narcotics control, anti-corruption commission and other 

security forces deployed to enforce the law. 

He said that the law provided a  limited definition of torture. 

According to the law, he said, only  physical and mental pains  inflicted 

while obtaining information and confession  constituted torture. 

He said that the definition excluded  physical or mental pain suffered those 

in custody  awaiting trials or while in remand on orders from courts. 

He said rape, sexual abuse and  other violence of women accused in 

custody were missing from the definition of custodial torture provided  by 

the law. 

He said that the law provided a time frame for investigations without 

specifying the procedure on expiry of the time frame. 

He said that the law also did not stipulate the punishments of investigators 

for their misconduct during the probes and neglect holding the 

investigations properly. 

National Human Rights Commission member Fawzia Karim Feroze, Law 

and Justice Division joint secretary Md Mostafizur Rahman, ACC lawyer 

Khorshed Alam Khan and BLAST director SM Rezaul Karim also spoke. 

The law prescribes a minimum punishment of five years’ jail  or a fine of 

Tk 50,000 or both and life term with or without fines as the maximum 

punishment to perpetrators of torture and death in custody. 

The discussion was held for sharing views on the status of the law. 
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প্রনর্যাতন ও হেফাজভত মৃতয ু আইন সংভশাধন দাপ্রি 

সমকাল িপ্রতভিদক 
রাজধানীভত এক মতপ্রিপ্রনময় সোয় িক্তারা িভলভেন, পযপ্রলশ হেফাজভত মৃতয ু কারও কামু নয়। 

তাই প্রনর্যাতন ও হেফাজভত মৃতয ু (প্রনিারণ) আইনটি সংভশাধন করা িভয়াজন। কারণ এ আইভনর 

িাস্তি িভয়াভের হেভে প্রকেয  সীমািদ্ধতা রভয়ভে। সযষ্ঠয  তদভের কথা িভল আসাপ্রমভক প্ররমাভে 

হনওয়া েভে। প্ররমাে োড়া আসাপ্রমর কাে হথভক পযপ্রলশ হকাভনা ধরভনর তথু হির করভত 

পারভে না। েপ্রতপরূণ ও প্রনর্যাতভনর প্রশকার িুপ্রক্তর ও সােী সযরোর প্রিধান কভর আইন 

সংভশাধন করা িভয়াজন। েতকাল শপ্রনিার প্রিয়াম প্রমলনায়তভন প্রনর্যাতন ও হেফাজভত মৃতয ু 
(প্রনিারণ) আইন-২০১৩ এর পর্যাভলাচনা শীর্যক এক মতপ্রিপ্রনময় সো অনযপ্রষ্ঠত েয়। 

মানিাপ্রধকার সংেঠন িাংলাভদশ প্রলেুাল এইড অুাে সাপ্রেয ভসস ট্রাভের (ব্লাে) এই 

মতপ্রিপ্রনময় সোয় সোপপ্রতত্ব কভরন সংেঠভনর সেসোপপ্রত প্রিচারপপ্রত হমা. আওলাদ আলী। 

িক্তিু রাভেন জাতীয় মানিাপ্রধকার কপ্রমশভনর সদসু অুাডভোভকট ফাওপ্রজয়া কপ্ররম 

প্রফভরাজ, আইন মন্ত্রণালভয়র র্যগ্ম সপ্রচি হমা. হমাস্তাপ্রফজযর রেমান, আইন ও সাপ্রলশ হকভের 

পপ্ররচালক নযর োন প্রলটন, ঢাকা িাভরর সাভিক সোপপ্রত হোন্দকার আিদযল মান্নান, 

অুাডভোভকট প্রপপ্রস গুে, েযরশীদ আলম োনসে প্রিচাপ্ররক মুাপ্রজভেট, পযপ্রলশ কমযকতয া, 
মানিাপ্রধকার কমী িমযে। সোটি পপ্ররচালনা কভরন িার কাউপ্রিভলর প্রলেুাল এইড কপ্রমটির 

হচয়ারমুান অুাডভোভকট হজড আই োন পান্না।  
প্রিচারপপ্রত আওলাদ আলী িভলন, এটি একটি প্রিভশর্ গুরুত্বপণূয আইন। অতুে সভচতনতার সভে 

আইনটি িুিোর করভত েভি। প্ররমাভের প্রির্ভয় পযপ্রলশভক আভে িপ্রশেভণর িুিস্থা করভত েভি। 

একজন অপ্রের্যভক্তর মানপ্রিক মর্যাদার ওপর গুরুত্ব হদওয়া িভয়াজন।  
মতপ্রিপ্রনময় সোয় প্রিদুমান আইভন কভয়কটি সযপাপ্ররশ অেেযয ক্ত করার দাপ্রি জানাভনা েয়। এর 

মভধু রভয়ভে_ 'প্রনষ্ঠয র', অমানপ্রিক িা লাঞ্ছনাকর দণ্ডভক সংজ্ঞাপ্রয়ত কভর উপর্যক্ত শাপ্রস্তর প্রিধান, 

'মানপ্রসক প্রনর্যাতন' ও 'হেফাজত'-এর সংজ্ঞা সযপ্রনপ্রদয ষ্ট করা, আইন িভয়ােকারী সংস্থার সংজ্ঞায় 

সি আইন িভয়ােকারী সংস্থাভক অেেযয ক্ত করা, পযপ্রলশ হেফাজত িা কারাোভর আটক িুপ্রক্তর 

অপ্রেভর্াে দাভয়ভরর পদ্ধপ্রত সযপ্রনপ্রদয ষ্ট করা ও প্রিচার প্রিোেীয় তদভের প্রির্য়টি িাধুতামূলক 

করা। 
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‘ পুলিশ হেফাজতে আসালির িেুৃু কািু নয়’  

ইতেফাক লরতপার্ট ০৭ নতেম্বর,  ২০১৫ ইং ২১: ৪০ লিিঃ  

 

  

‘ পুলিশ হেফাজতে আসালির লনর্টােন অথবা িেুৃু হকাতনাোতবই কািু নয়। আইন অনরু্ায়ী র্থার্থ লবচার প্রলিয়ার িাধ্ুতি 

অপরাধ্ীতের শালি লনলিে করতে েতব।’  শলনবার রাজধ্ানীর লবএি ফাউতেশন লিিনায়েতন ব্লাস্ট আতয়ালজে িেলবলনিয় 

সোয় বক্তারা এ সব কথা বতিন। 

  

িেলবলনিয় সোয় অনুাতনুর িতধ্ু উপলিে লিতিন িানবালধ্কার কলিশতনর সেসু এডতোতকর্ ফাওলজয়া কলরি লফতরাজ,  

ব্লাতস্টর ট্রালস্ট হবাতডট র সেসু এবং বাংিাতেশ বার কাউলিতির লিগ্ুাি এইড কলিটির হচয়ারিুন অুাডতোতকর্ হজড আই 

খান পান্না,  আইন ও সালিস হকতের পলরচািক নরূ খান লির্ন,  আইন,  লবচার ও সংসে লবষয়ক িন্ত্রণািতয়র আইন ও 

লবচার লবোতগ্র র্গু্ন সলচব হিা.  হিািালফজরু রেিান,  ব্লাতস্টর পলরচািক ও আইন উপতেষ্টা এস এি হরজাউি কলরি 

প্রিখু। 
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ব্লাভের পর্যাভলাচনা সোয় িক্তারা 
প্রনর্যাতন ও হেফাজভত মৃতয ু আইভনর সংভশাধন িভয়াজন 
লবতশষ প্রলেলনলধ্ |  আপতডর্:  ০২: ০২,  নতেম্বর ০৮,  ২০১৫ |  লপ্রন্ট সংস্করণ 
 
লনর্টােন ও হেফাজতে িেুৃু (লনবারণ) আইন সংতশাধ্ন প্রতয়াজন বতি িে লেতয়তিন আইন লবতশষজ্ঞরা। গ্েকাি শলনবার রাজধ্ানীর লবয়াি লিিনায়েতন বাংিাতেশ লিগ্ুাি অুাে সালেট স 

ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আতয়ালজে লনর্টােন ও হেফাজতে িেুৃু (লনবারণ) আইন, ২০১৩-এর পর্টাতিাচনা সোয় োাঁরা এই িে হেন। 
পর্টাতিাচনা সোয় আইনটির লকিু সীিাবদ্ধোর কথা েুতি ধ্তর বিা েয়, আইতন পলুিশ হেফাজতে ও হজিখানায় থাকা সংকু্ষব্ধ বুলক্ততের অলেতর্াগ্ োলখতির পদ্ধলে স্পষ্ট করা হনই। এ িাড়া 

েেতে গ্ালফিলে ও বুথটোর জনু েেেকারী কিটকেট াতক শালি হেওয়ার লবধ্ান হনই। 
আইনটির সংতশাধ্নীর সপুালরতশ লবচার লবোগ্ীয় েেতের লবষয়টি বাধ্ুোিিূক রাখা, আইন প্রতয়াগ্কারী সংিার সংজ্ঞায় সব আইন প্রতয়াগ্কারী সংিাতক অেেুটক্ত করা, ‘িানলসক লনর্টােন’, 

‘হেফাজতের’ সংজ্ঞা সলুনলেটষ্ট করাসে ধ্ষটণ, হর্ৌন েয়রালনসে অনুানু হজোরলেলেক লনর্টােতনর উপাোন অেেুটক্ত করার কথা বিা েয়। 
পর্টাতিাচনা সোয় আেজট ালেক িায়ী সালিলস আোিতের সেসু লবচারপলে হিা. আওিাে আিী আইনটির সংতশাধ্নীর পতক্ষ িে প্রকাশ কতরন। লেলন অলের্তুক্তর িানলবক ির্টাোর ওপর গ্রুতু্ব 

হেন। লেলন আইনটিতক প্রচাতরর জনু গ্ণিাধ্ুতির প্রলে আহ্বান জানান। 
আইন, লবচার ও সংসেলবষয়ক িন্ত্রণািতয়র র্গু্ম সলচব হিািালফজরু রেিান বতিন, েেতের জনু ৯০ লেতনর পর আর কে লেন হেওয়া েতব আইতন ো স্পষ্ট হনই। আইনটির সংতশাধ্ন প্রতয়াজন। 
বাংিাতেশ বার কাউলিতির সেসু হজড আই খান পান্না বতিন, পলুিশ হেফাজতে িেুৃু হকাতনাোতবই কািু নয়। আইন অনরু্ায়ী র্থার্থ লবচারপ্রলিয়ার িাধ্ুতি অপরাধ্ীতের শালি লনলিে 

করতে েতব। আইন ও সালিশ হকতের পলরচািক নরূ খান বতিন, আইনটি হর্ অবিায় আতি ো অনসুরণ করতিও পলুিলশ হেফাজতে লনর্টােন কলিতয় আনা সম্ভব। 
েেুতকর আইনজীবী হখারতশে আিি বতিন, লরিান্ড িাড়া পলুিতশর পতক্ষ িািিা েেে করা সম্ভব নয়। আইতন লরিাতের লবষয়টি বাে লেতয় অনুানু লবষতয়র সংতশাধ্ন েতে পাতর। আইনজীবী 
লপলস গ্েু বতিন, আসালিতক চাপ না লেতি স্বীকাতরালক্ত আোয় করা সম্ভব নয়। লেলন বতিন, বাড়াবালড় শধু্ু পলুিশ কতর না, আইনজীবীসে অতনতকই লকিু না-লকিু বাড়াবালড় কতরন। 
অনুলেতক পলুিশ পলরেশটক িিুালফজরু রেিান বতিন, ‘র্ক হশাতে পলুিলশ হেফাজতে লনর্টােতনর কথা বিা েয়। র্ক হশাতে অংশ হনওয়া অতনতকর িািিা পলরচািনা করতে লগ্তয় হেখা হগ্তি, 

োাঁরা আসালিতক চাপ হেওয়ার জনু আিাতের বা ওপতরর কিটকেট াতের কাতি েেলবর কতরন। লকন্তু র্ক হশাতে উতটা কথা বতিন।’  
িানবালধ্কার কলিশতনর সেসু ফাওলজয়া কলরি লফতরাজ বতিন, এই আইতন পলুিশ কিটকেট াতের োলয়ত্ব পািতন একটি সেকট ো লেতসতব কাজ করতব। এতে োাঁরা আইন অনরু্ায়ী োলয়ত্ব পািন 

করতবন। 
পর্টাতিাচনা সোয় লবচালরক িুালজতের্, আইন িন্ত্রণািতয়র কিটকেট া, পলুিশ কিটকেট া, িানবালধ্কার কিীসে লবলশষ্ট বুলক্তরা অংশ হনন। 
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প্রনর্যাতন ও হেফাজভত মৃতয ু আইন আভে,  িভয়াে হনই 
স্টাফ লরতপার্ট ার |  ৮ নতেম্বর ২০১৫,  রলববার 
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লবলেন্ন গ্ণিাধ্ুতি লবগ্ে ২ বিতর হেফাজতে ( কাস্টলড)  লনর্টােতন িেুৃুর হর্ পলরসংখুান হেখা হগ্তি হস লেসাতব িািিার 
িতধ্ু লবির পাথটকু রতয়তি। হর্ পলরিাণ লনর্টােন ও িেুৃুর ঘর্না ঘতর্তি বািতব িািিা েতয়তি খুবই কি। এ বুাপাতর হর্ 
আইন আতি হস আইতনরও সীিাবদ্ধো রতয়তি। এিনলক হর্টি আতি হসটিরও র্থার্থ প্রতয়াগ্ হনই। গ্েকাি লনর্টােতন এবং 
হেফাজতে িেুৃু ( লনবারণ)  আইন,  ২০১৩- সংিাে জােীয় িেলবলনিয় সোয় বক্তারা এসব কথা েুতি ধ্তরন। রাজধ্ানীর 
লনউ ইস্কার্তনর লবয়াি অলডর্লরয়াতি কিনওতয়িথ লেউিুান রাইর্স ইলনলশতয়টিে ( লসএইচআরআই)  এবং ইউতরালপয়ান 
ইউলনয়তনর ( ইইউ)  সেতর্ালগ্োয় এ িেলবলনিয় সোর আতয়াজন কতর বাংিাতেশ লিগ্ুাি এইড অুাে সালেট তসস ট্রাস্ট 
( ব্লাস্ট) । এতে অংশ হনন লবচারপলে,  আইনজীবী,  আইনশঙৃ্খিা বালেনীর সেসু,  সরকালর েপ্ততরর কিটকেট া,  এনলজওসে 
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লবলেন্ন সািালজক সংগ্ঠতনর হনোরা। ব্লাতস্টর সেসু এবং সলুপ্রি হকাতর্ট র আইনজীবী অুাডতোতকর্ হজড আই খান পান্নার 

সঞ্চািনায় আইতনর পর্টাতিাচনা কতরন সলুপ্রি হকাতর্ট র আইনজীবী অুাডতোতকর্ োজিু ইসিাি। এতে লনর্টােন এবং হেফাজতে 

িেুৃু ( লনবারণ)  আইন,  ২০১৩- এর লবলেন্ন লেক েুতি ধ্রা েয়। একই সতে এ আইতনর লবলেন্ন সীিাবদ্ধোর লেক েুতি 

ধ্তর হসগ্তুিা সংতশাধ্তনর সপুালরশও জানাতনা েয়। পর্টাতিাচনায় লেলন উতেখ কতরন,  পুলিশ হেফাজতে ও হজিখানায় থাকা 

সংকু্ষব্ধ বুলক্ততের অলেতর্াগ্ োলখতির পদ্ধলে স্পষ্ট করা হনই। েেতের হক্ষতে পুলিশ বালেনীর কৃে অপরাতধ্র েেে 

পলরচািনার প্রাথলিক োলয়ত্ব পুলিশতক হেয়ায় েেে লনরতপক্ষ না েওয়ার ঝুাঁ লক হবলশ। আইতন হপাস্টিতর্ট ি করার পদ্ধলে এবং 
লরতপার্ট  সংগ্রতের প্রলিয়া অনপুলিে,  লনলেটষ্ট সিতয়র িতধ্ু েেে সম্পন্ন না েতি করণীয় কী ো স্পষ্ট করা হনই এবং 
েেতে গ্ালফিলে ও বুথটোর জনু েেেকারী কিটকেট ার জনু শালির হকান লবধ্ান হনই। এ িাড়া আইতন লবলেন্ন অপরাতধ্র 
জনু শালির িাো সািঞ্জসুপূণট নয়,  িেুৃুেতের লবধ্ান রাখা েয়লন,  ক্ষলেপূরতণর লবধ্ান থাকতিও আোতয়র সলুনলেটষ্ট পদ্ধলে 
হনই,  ক্ষলেপূরণ অপর্টাপ্ত,  সাক্ষী সরুক্ষার লবধ্ান হনই বতিও উতেখ করা েয়। এসব সীিাবদ্ধোর আতিাতক হবশ লকিু 

সপুালরশও করা েয়। আতিাচনায় অংশ লনতয় আইন ও সালিশ হকতের পলরচািক নরূ খান বতিন,  এ আইনটি ২০১৩ 

সাতি পাস েতিও োতেতগ্ানা কতয়কটি িািিা েতয়তি। লেলন বতিন,  সাধ্ারণ িানতুষর এ আইন সম্পতকট  হকান ধ্ারণা হনই। 
বতিন,  বেটিান আইতন সীিাবদ্ধো থাকতিও র্েরু্কু আতি োও ঠিকিতো প্রতয়াগ্ েতে না। নরূ খান অলেতর্াগ্ কতরন,  

অতনক সিয় জনসম্মুখ হথতক েুতি লনতয় র্াওয়া েতিও নাি লিলপবদ্ধ করা েয় না। লেলন বতিন,  লবলেন্ন বালেনীর 

হেফাজতের বাইতরও অতনক হেফাজেখানা এখন তেলর েতয়তি। লনর্টােতনর লচে েুতি ধ্তর লেলন আরও বতিন,  হকাতর্ট  র্খন 

লনর্টালেে হকান বুলক্ততক আনা েয় লবচারকরা োর লেতক লফতরও োকান না। নুাশনাি লেউিুান রাইর্স্ কলিশতনর 
( এনএইচআরলস)  সেসু অুাডতোতকর্ হফৌলজয়া কলরি লফতরাজ বতিন,  লনলেটষ্ট সিতয়র িতধ্ু লবচারপ্রাথীরা লবচার পাতেন 
না,  এর্াও এক ধ্রতনর লনর্টােন। লেলন বতিন,  লরিাতের নাতি র্চট ার হসি করা েতে। পুলিশ অলধ্কাংশ হক্ষতে আইতনর 

অপবুবোর করতিন বতিও অলেতর্াগ্ কতর বতিন,  লনর্টােতনর কারতণ হেিনসংখুক িািিা েয়লন। অজ্ঞাে আসালি কতর 

অতনক সিয় শত্রুোিিূকোতব বুবিা হনয়া েয় বতিও লেলন োলব কতরন। িকু্ত আতিাচনায় আইন িন্ত্রণািতয়র র্গু্ম সলচব 
হিািালফজরু রেিান,  সবজুবাগ্ থানার ওলস ( েেে)  হিািালফজরু রেিান,  েেুক আইনজীবী হখারতশে আিি খান,  
অুাডতোতকর্ ডপলস গ্েু,  কেিেিী থানার পুলিশ পলরেশটক আলশকুি েক,  লসলনয়র জলুডলশয়াি িুালজতের্ হিা.  িালেনরু 
রেিান,  তসয়ে লসরাজ লজন্নাে,  হিতট্রাপলির্ন িুালজতের্ িারফু হোতসন,  শােলরয়ার িােিেু আেনান,  আসােজু্জািান নরূ 
প্রিখু অংশ হনন। পতর ব্লাতস্টর োইস হচয়ারিুান লবচারপলে আওিাে আিী বতিন,  এ আইতনর বুাপাতর পুলিশ অলফসারতের 

পর্টাপ্ত প্রলশক্ষণ েরকার রতয়তি। লেলন বতিন,  একজন িানষু িাইি করার পরও োর িানলবক ির্টাো লেতে েতব। আিরা 

শধু্ ু োর িাইতির লবচার করতবা। এ বুাপাতর সাধ্ারণ িানষুতক সতচেন করতে গ্ণিাধ্ুতির েূলিকা গ্রুতু্বপূণট বতি লেলন 

উতেখ কতরন। 
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« পূবটবেী সংবাে পরবেী সংবাে » 

এই প্রলেতবেন লনত়ে িেবু করনু 
Sun, 28 Dec, 2014 10:10:24 PM 
বিপ্রত়োতগ্র ক্ষিোর বোি চা়ে পুলিশ 
 
লনজস্ব প্রলেতবেক 
নেুন বােট া ডর্কি 
ঢাকা: িলিভয়াভের েমতা হকভড় প্রনভল আইনশৃঙ্খলা রোকারী িাপ্রেনী ‘কাগুভজ িাঘ’ েভয় 

পড়ভি িভল মভন কভর পযপ্রলশ। কাভজই আইভনর মাধুভম পযপ্রলভশর িলিভয়াভের েমতা হকভড় 

হনওয়া ঠিক েভি না। এ েমতা িোল রােভত েভি। 
 
হরািিার রাজধানীর প্রিয়াম ফাউভেশভন আভয়াপ্রজত এক কমযশালায় এমন মেিু কভরভেন 

পযপ্রলভশর প্রিপ্রেন্ন পর্যাভয়র কমযকতয ারা। 
আইনশঙৃ্খিা রক্ষাকারী বালেনীর (পুলিশ, র  ্ র্াব, লবলজলব, কাস্টিস, ইলিতগ্রশন, অপরাধ্ েেে লবোগ্, পুলিতশর লবতশষ শাখা, হগ্াত়েন্দা শাখা, 
আনসার, লেলডলপ ও হকাস্টগ্াডট ) হেফাজতে লনর্টােন ও িেুৃু বতে সরকার ‘লনর্টােন ও হেফাজতে িেুৃু (লনবারণ) আইন, ২০১৩’ পাস 
কতরতি। এর লবলধ্িািাটি চূডাে করার কাজ চিতি। আইনটি কার্টকর েতি পুলিতশর বিপ্রত়োতগ্র ক্ষিো রলেে েতব। 
 
আইতনর খসডা লবলধ্িািা়ে আতেশ হপত়ে বা আতেশ িাডা কাউতক হর্তকাতনা িাতন আর্ক কতর চড, থাপড, ঘলুষ, িালথ িারা লকংবা কাউতক 

হবে, িাঠি, রাইতফতির বাাঁর্ বা অনু হকাতনাোতব শারীলরক আঘাে করাতক বিপ্রত়োগ্ করা বতি ধ্রা েত়েতি। 
 
এ আইনটির খসডা লবলধ্িািা়ে লকিু সপুালরশ করতে হসে েু লচিতেন ও ইউতরাপী়ে ইউলন়েতনর সেতর্ালগ্ো়ে আজ এ কিটশািার আত়োজন 

কতর বাংিাতেশ িলেিা আইনজীবী সলিলে। ওই কিটশািা়ে অংশ হনন পুলিশ, আইনজীবী ও সাংবালেতকরা। 
 
কিটশািা়ে পুলিতশর লবতশষ শাখা়ে কিটরে এক কিটকেট া বতিন, ‘বিপ্রত়োতগ্র ক্ষিো না লেতি পুলিশ একটি “ডালি” প্রলেষ্ঠাতন পলরণে েতব।’ 
পুলিলশ হেফাজতে হকাতনা বুলক্ত আত্মেেুা করতি পুলিশ হকন ো়েী েতব, হস প্রশ্নও হোতিন ওই কিটকেট া। োর পতক্ষ অবিান হনন হবশ কজন 

পুলিশ সেসু ও ে-ুএকজন আইনজীবীও। 
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আইতন েৃেী়ে হকাতনা পতক্ষর আোিতে িািিা োত়েতরর হর্ ক্ষিো, হসটিও কলিত়ে আনার সপুালরশ কতরন কত়েকজন পুলিশ সেসু। োতের 

োলব, িা-বাবা-োইতবান িাডা আর হকউ লবতশষ উতেশু লনত়ে আইনশঙৃ্খিা রক্ষাকারী বালেনীর লবরতুদ্ধ অলেতর্াগ্ োত়ের করতে পাতরন। 
সংবােিাধ্ুতি হকাতনা খবর প্রকালশে েতি অলেতর্াতগ্র পতক্ষ অলডও ও লেলডও লিপ না থাকতি ো আিতি না হনও়োর সপুালরশ কতরন োরা। 
পুলিশ সেসুরা বতিন, আইতন িানলসক লনর্টােতনর হর্ কথা বিা েত়েতি, হসটির অপবুবোতরর সতুর্াগ্ থাতক। োই িানলসক লনর্টােনতক এ আইন 
হথতক বাে হেও়োর পরািশট হেন পুলিশ সেসুরা। 
 
পুলিতশর লবতশষ শাখার একজন ঊর্ধ্টেন কিটকেট া বতিন, পুলিশই একিাে বালেনী, হর্খাতন পুলিশ সেসুতের করা অলেতর্াতগ্র পলরতপ্রলক্ষতে 
একালধ্ক পুলিতশর ফাাঁলস েত়েতি। 
 
কিটশািা়ে সাংবালেতকরা আইনটি বািবা়েতন বাংিাতেতশর হপ্রক্ষাপতর্ েৃেী়ে পতক্ষর েূলিকা খুবই জরলুর বতি িেবু কতরন। োরা বতিন, বাবা-
িা-োইতবানতক ে়েেীলে হেখাতনার ঘর্না লবরি ন়ে। লশশু লজোতের বাবাতক পুলিশ র্টাতবর ে়ে হেলখত়েতি। এিন পলরলিলেতে শলক্তশািী 
েৃেী়ে পতক্ষর উপলিলে খুবই জরলুর। োরা অলডও ও লেলডও লিপ িাডা প্রলেতবেন আিতি না হনও়োর সপুালরতশরও সিাতিাচনা কতরন। 
 
বাংিাতেশ িলেিা আইনজীবী সলিলের লনবটােী পলরচািক সািিা আিী বতিন, আইনটি পুলিতশর োে-পা হবাঁতধ্ হফিার জনু করা ে়েলন। সব 

হপশা়ে োতিা-িন্দ িানষু আতিন। পুলিশও এর বুলেিি ন়ে। হেফাজতে থাকার সি়ে হকাতনা বুলক্ত আত্মেেুা করতি োর ো়ে আইনশঙৃ্খিা 
রক্ষাকারী বালেনীতক লনতে েতব বতি লেলন উতেখ কতরন। পাশাপালশ লবলেন্ন িািিা়ে পেপলেকার সাোর্ু লনত়েতিন বতিও জানান। 
 
েতব পুলিতশর লবতশষ শাখার অলেলরক্ত উপিোপলরেশটক ই়োসলিন গ্ফুর পুলিশ সেসুতের উতেতশ বতিন, প্রলেটি কাতজর হক্ষতে পুলিশ সেসুতের 

লবতবচনাতবাতধ্র পলরচ়ে লেতে েতব। 
 
 


