(Committee for the Protection of Fundamental Rights)
অক্টাফয ০১, ২০১৬/ ১৬ আড়িন, ১৪২৩

আইনন পর্য াল াচনা: প্রস্তানিত নিনিটা ননরাপত্তা নি -২০১৬ এিং নাগনরক অনিকার শীর্য ক
আল াচনা সভার প্রপ্রস নিজ্ঞনি
আজ অক্টাফয ০১, ২০১৬/ ১৬ আড়িন, ১৪২৩ ড়নফায মভৌড়রক অড়ধকায ুযক্ষা কড়ভটি’য উক্্যাক্গ ঢাকা
ড়যক্ার্টাট ইউড়নটি মগারক্র্ড়ফর ড়ভরনায়তক্ন আইনন পর্য াল াচনা: প্রস্তানিত নিনিটা

ননরাপত্তা নি -২০১৬ এিং

নাগনরক অনিকার ীলটক একটি আক্রাচনাবা অনুড়িত য়। ফক্তযা ভত প্রকা কক্যন মম, প্রস্তাড়ফত খিায়
নানা ধযক্নয াভড়যকীকযক্ণয ফা য়যাড়নভূরক এফং ড়নফতট নভূরক ড়ফড়ধড়ফধান এয ফাস্তফতা যক্য়ক্ে। এভনড়ক
প্রস্তাড়ফত ড়ফরটি আন্তজটাড়তক ভানফাড়ধকায ংক্রান্ত ড়ফড়ধড়ফধানভূ ও নীড়তগুক্রাক্ক ক্জই ময় প্রড়তন্ন কযফায
ুক্মাগ ততড়য ক্ফ এফং নাগড়যকক্্য অড়ধকাযক্ক হুভড়কয ভুক্খাভুড়খ কযক্ফ। আইনজীড়ফ ড. াহ্্ীন ভাড়রক এয
বাড়তক্ে এফং ড. ানাজ হু্া এয ঞ্চারনায়, নাগড়যক ভাক্জয প্রড়তড়নড়ধ আযটিক্কর ১৯ ফাংরাক্্ এয
কাড়ি ড়ডক্যটয তাড়ভনা যভান ভুর ফক্তফয উস্থান কক্যন। এোিাও আক্রাচনায় অংগ্রণ কক্যন ঢাকা
ড়ফিড়ফ্যারয় এয ক্মাগী অধযাক ড. ভাফুফয
ু যভান, ুড়প্রভ মকার্ট এয এযাডক্বাক্কর্ মজযাড়তট ভয় ফিুয়া,
আইআইড়ড এয ড়নফটাী ড়যচারক াঈ্ আক্ভ্ এফং ফড়িড়খা তাাড়প মাক্ন। এোিাও অনুিাক্ন মভৌড়রক
অড়ধকায ুযক্ষা কড়ভটিয ক্ক্ষ উড়স্থত ড়েক্রন ড. ড় আয আফযায, ড. স্বন আ্নান, ড. ড়্ুর আরভ,
ফযাড়যস্টায াযা মাক্ন, জাড়কয মাক্ন, অরু যাী ও মযজাউয যভান মরড়নন

প্রভুখ। আক্রাচনায় ভূরত

ফক্তাযা ভতপ্রকাক্য স্বাধীনতা ও ফযড়ক্তগত তথয মগানীয়তা যক্ষায অড়ধকায ড়ফলক্য়য উয মজায প্র্ান কক্যন।
তাড়ভনা যভান তায ভূর ফক্তক্ফয ফক্রন, প্রস্তাড়ফত ড়ডড়জর্ার ড়নযাত্তা ড়ফর-২০১৬ এয ড়িতীয় খিা ভত
প্রকাক্য স্বাধীনতায আন্তজটাড়তক ড়ফড়ধড়ফধানক্ক ময় প্রড়তন্ন কযক্ফ এফং প্রস্তাড়ফত খিায় আইক্নয ধাযাগুক্রা
অক্নকাংক্ অস্পষ্ট এফং আন্তজটাড়তক ড়ফড়ধড়ফধান ও নীড়তননড়তকতায ড়যন্থী। এোিাও ড়তড়ন ফক্রন, মম কর
ধাযাভূক্য ভাধযক্ভ অযাধীকযণ কযা ক্য়ক্ে মই কর ধাযায় অযাক্ধয অড়বপ্রায় এফং ংজ্ঞায়ক্ন মক্থষ্ট
অস্পষ্টতা যক্য়ক্ে মা ড়কনা আন্তজটাড়তক ভান্িক্ক ময় প্রড়তন্ন কযক্ফ। ভূরত: এই আইনটিক্ত নাগড়যকক্্য
ভতপ্রকাক্য স্বাধীনতা যক্ষা কযফায ড়্কগুক্রা ড়ফক্ফচনা কযা উড়চত ফক্র ভত ম্ন।
ড. ভাফুফয
ু যভান ফক্রন, াইফায কামটক্রভ ড়নয়ন্ত্রক্ণয জনয প্রস্তাড়ফত খিায় াইফায ইভাক্জটন্সী টিভক্ক
এভনবাক্ফ ক্ষভতাড়য়ত কযা ক্য়ক্ে মায পক্র মকান াংফাড়্ক, অড়ধকাযকভী ফা নাগড়যক কতৃট ক নযায় উক্েয
াধক্ণয রক্ক্ষয যকাক্যয ফা যকাক্যয মকান অংক্য মকান অৎ আচযণ ফা অযাধ প্রকা কযাক্ক
ড়নরুৎাড়ত কযক্ফ। অনযড়্ক্ক মমক্তু এখন মটন্ত ন্ত্রাী কামটক্রক্ভয মকান াফটজনীন ংজ্ঞা মকান আন্তজটাড়তক
ভর গ্রণ কক্যনড়ন, মক্তু প্রস্তাড়ফত খিায় “ন্ত্রাী কামটক্রক্ভ” ক্েয িাযা মম মকান নযায়ঙ্গত আক্দারনক্কও
অযাধীকযণ কযা ক্ত াক্য। এভনড়ক মাযা ফতট ভাক্ন ুদযফন যক্ষায ংগ্রাক্ভ জড়িত তাক্্যক্কও “ন্ত্রাী
কামটক্রক্ভ” ফযাখযায় মপক্র ড়বন্ন ভত ্ভক্নয উ্াযণ ৃড়ষ্ট ক্ত াক্য। এোিাও আইড়ন প্রড়ক্রয়ায ভাধযক্ভ ম্ক্প্রক্ভ
উিুদ্ধকযক্ণয প্রয়াক্কও ড়তড়ন

ভাক্রাচনা কক্যন এফং নাগড়যকক্্যক্ক এ ড়ফলক্য় মটাক্রাচনা কযায আফান

জানান।
এযাডক্বাক্কর্ মজযাড়তট ভয় ফিুয়া প্রস্তাড়ফত খিায় অড়যচ্ছন্ন ও অষ্পষ্ট আইড়ন বালায ভাক্রাচনা কক্যন এফং
ফযড়ক্তগত তথয ুযক্ষায অড়ধকায ড়ফলক্য়য উয মজায প্র্ান কক্যন। ড়তড়ন ফক্রন, খিায ১৭ ধাযায় মগানীয়তা
রঙ্ঘক্নয অড়ধকায ংক্রান্ত ধাযায় মড়্ মকান ফযড়ক্ত অৎ উক্েক্য অনয মকান ফযড়ক্তয মগানীয় েড়ফ মতাক্রন ফা
প্রকা কক্যন ফা ধাযণ কক্যন তা মগানীয়তা রঙ্ঘন অযাধ ড়ক্ক্ফ ড়ফক্ফচয ক্ফ, মা ড়কনা একই াক্থ
অস্থায়ী ঠিকানা : ফাড়ি নং ২৭, িক নং ১৩/ এ
ধানভড়ি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

(Committee for the Protection of Fundamental Rights)
ংফা্কভী ফা গণভাধযক্ভ এভন েড়ফ প্রকা কযক্রও াংফাড়ধকযা অযাধী ড়ক্ক্ফ অড়বমুক্ত ক্য় মমক্ত াক্যন মা
মজাাক্নন্সফাগট ও তাওয়ান ড়প্রড়ন্সাক্রয ড়যন্থী। এোিাও ড়তড়ন ফক্রন, ফাংরাক্্ক্ আইন প্রক্য়াগকাযী ংস্থা,
আইনজীড়ফ ও ড়ফচাযকক্্য মক্থষ্ট ড়যভাক্ন তথয ও প্রমুড়ক্ত ড়ফলয়ক জ্ঞান মনই, মই কাযক্ণ যাক্ভাই আইক্নয
অফযফায ক্য় থাক্ক। তথয ও মমাগাক্মাগ প্রমুড়ক্ত আইন ২০০৬ (ংক্াড়ধত ২০১৩) এয অধীক্ন

াইফায

আড়র ট্রাইফুযনার প্রড়তিা কযায জনয ড়তড়ন মজায ্াড়ফ জানান। তক্ফ এক্ক্ষক্ে আইন প্রক্য়াগকাযী ংস্থায তথয ও
মমাগাক্মাগ প্রমুড়ক্ত ড়ফলয়ক জ্ঞান ফৃড়দ্ধয জনয যকাযক্ক ্ক্ক্ষ মনয়াযও ্াড়ফ জানান।
জনাফ াঈ্ আক্ভ্ ফক্রন, ড়ডড়জর্ার মুক্গয নতু ন ুযাতন ফাস্তফতায় াইফায ড়নযাত্তা যক্ষাক্থট এফং এই ংক্রান্ত
অযাক্ধয ংখযা প্রড়তক্যাধ এফং ড়নয়ন্ত্রক্ণয জনয যকাক্যয আইন ততড়য কযায মমৌড়ক্তক অফস্থান াড়জয আক্ে
ফক্র উক্েখ কক্যন। ড়তড়ন আযও ফক্রন যাক্েয ড়নযাত্তা ও ধভীয় অনুবূড়তক্ত আঘাক্তয ফযাাক্য প্রস্তাড়ফত ড়ফক্র
কিাকড়িয পক্র াভাড়জক মমাগাক্মাগ ভাধযক্ভ ভতপ্রকাক্য স্বাধীনতা হুভড়কয ভক্ধয িক্ফ এফং অমাড়চত
নজয্াড়যও ফৃড়দ্ধ াক্ফ।
অনযড়্ক্ক ফড়িড়খা তাাড়প ফক্রন, াভাড়জক মমাগাক্মাগ ভাধযভ ও ইন্টাযক্নক্র্ নাযী ও ড়শুক্্য ড়ফরুক্দ্ধ নানা
ধযক্নয অযাধ ও য়যাড়ন মযাধকক্ে কঠিন আইক্নয প্রক্য়াজন যক্য়ক্ে ফক্র উক্েখ কক্যন। তক্ফ প্রস্তাড়ফত খিায়
মগানীয়তা রঙ্ঘক্নয ড়ফধাক্ন মকউ মড়্ কাক্যা ম্মড়ত ড়নক্য় ফযড়ক্তগত ্ৃয ধাযণ কক্য এফং ক্য ব্লাকক্ভইর কযায
উক্েক্য মই ্ৃয ফযফায কক্য তক্ফ তাক্ক ুড়নড়্ট ষ্টবাক্ফ অযাধ ড়ক্ক্ফ ড়ফক্ফচনা কযা য়ড়ন।
ফটক্ক্ল ড. াহ্্ীন ভাড়রক ভাড়ন ফক্তক্ফয ফক্রন, এই প্রস্তাড়ফত ড়ডড়জর্ার ড়নযাত্তা ড়ফর ২০১৬ ম্পূণটবাক্ফ
আন্তজটাড়তক এফং জাতীয় ড়ফড়ধড়ফধানভূ ও নীড়তভারাগুক্রাক্ক ময় প্রড়তন্ন কক্যক্ে এফং নাগড়যকক্্য অড়ধকাযক্ক
হুভড়কয ভুক্খাভুড়খ কযক্ফ। প্রস্তাড়ফত খিায় অযাধভূক্ক এভনবাক্ফ ংজ্ঞাড়য়ত কযা ক্য়ক্ে মাক্ত, মম মকান
"ইন্টাযক্নর্ড়বড়ত্তক নাগড়যক" এই আইক্ন অযাক্ধ অড়বমুক্ত ক্য় মমক্ত াক্যন তায নযাময ভতপ্রকা কযফায
কাযক্ন, মা ড়কনা ড়বন্নভতক্ক অমাড়চতবাক্ফ ্ভন কযক্ফ। এোিাও ড়তড়ন ফক্রন, ফতট ভান প্রস্তাড়ফত খিাটি
মকানবাক্ফই নাগড়যকক্্য কাক্ে গ্রণক্মাগয নয়। এই মপ্রড়ক্ষক্ত মভৌড়রক অড়ধকায ুযক্ষা কড়ভটিয ্যযা প্রস্তাড়ফত
খিাটি ম্পক্কট আক্যা মক্থষ্ট মাচাই-ফাোই কযক্েন মাক্ত কক্য প্রস্তাড়ফত অগ্রনক্মাগয খিাটি ম্পূণট নতু নবাক্ফ
ততড়য কযা ড়কংফা ংক্াধন কযা মায়। একই াক্থ উমুক্ত মমাগয ফযড়ক্তফগট এফং নাগড়যক প্রড়তড়নড়ধক্্য াক্থ
আক্রাচনা কক্য নতু নবাক্ফ আইনটি ততড়য কযায প্রড়ক্রয়া শুরু কযায জনযও যকাক্যয প্রড়ত ড়তড়ন ্াড়ফ জানান,
মাক্ত কক্য নাগড়যকক্্য ভতপ্রকাক্য স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র মগানীয়তা যক্ষা কযা মায়।

ধনযফা্,

জাড়কয মাক্ন
ক্ক্ষ, মভৌড়রক অড়ধকায ুযক্ষা কড়ভটি
মভাফাইর: ০১৭১৩০৮১৮৫২

অস্থায়ী ঠিকানা : ফাড়ি নং ২৭, িক নং ১৩/ এ
ধানভড়ি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

