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ট্রাইফনুালরয বফচাযবতয তথযাবদয অযাধভরূক ‘হ্যাবকিং’ িংক্রান্ত 
উদ্ভতু বযবিবতলত ভবুিমলুেয স্বলেয কর বিয প্রবত আহ্বান 

 
ইন্টাযন্যানার ক্রাইভ স্ট্র্যালটবজ ফপাযাভ (আইবএএপ) এয ে ফথলক আভযা গবীয দুঃখ এফিং ফোলবয 
ালথ রেয কযবছ ফম একাত্তলযয স্বাধীনতা বফলযাধী জাভাত ববফয চক্রবট মুোযালধয বফচায প্রবক্রয়ালক 
ফানচার কযায একবট ধাযাফাবক লড়মলেয অিং বললফ আন্তজজাবতক অযাধ ট্রাইফুযনালরয বনযাত্তা এফিং 
ফগানীয়তা অযাধভূরকবালফ  রঙ্ঘন কলয বকছু  ফযবিগত কথলাকথন এফিং ইলভইর হ্যাবকিং কলয এফিং 
তা বফববন্নবালফ বফকৃত কলয ফদী বফলদী িংফাদ ভাধযলভ ছড়ালত ুরু  কলযলছ  বনলজলদয অযাধ আড়ার 
কযলত এফিং বফচায প্রবক্রয়ালক িায়ী বালফ েবতগ্রি কযলত বচবিত এই চক্রবট নানান যকভ বফভ্রাবন্ত ছবড়লয় 
বদলে  আভযা খুফই উলেলগয ালথ রেয কযবছ ফম এই বফভ্রাবন্ত প্রগবতীর িংগঠনগুবরয ফবতলয ধীলয 
ধীলয তাযা ছবড়লয় বদলত েভ লে  াযষ্পবযক অবফশ্বা এফিং বববত্তীন কাদা ফছাোঁড়াছুবড়য এই বযলফলয 
ম্ভাফয পরাপর বললফ আভযা ফদখলত াবে -  অফশ্যম্ভাফীবালফ এই ঘটনায ভূর সুবফধালবাগী 
(benef i ci ar y)  এফিং আর অযাধীয (অথজাৎ স্বাধীনতাবফলযাধী জাভাত ববফয চলক্রয) য ফথলক 
ফায ভনলমাগ লয মালে,  মা তালদয এই গুু  অযালধয দায়বায ফথলক ায ফলয় মায়ায থ 
উলমাবচত কযলছ;  হ্যাবকিং ঘটনায প্রকতৃ তদন্ত তায বঠক বদকবনলদজনা াযালনায ম্ভাফনা ৃবি লে;  
স্বাধীনতায লেয বক্রয় িংগঠনগুলরায ভলধয াযস্পবযক লে এফিং অবফশ্বালয ফীজ ফলনয ভাধযলভ 
িায়ী বফলবদ বৃিয বযলফ ততযী লে মা ভুবিমুলেয লেয ফৃত্তয আলোরলনযই েবত কযলত ালয   
 
১৯৭১ এ িংঘবটত আন্তজজাবতক অযাধভূলয বফচালযয ভাধযলভ বফচাযীনতায িংস্কৃবতয বনযন এফিং 
আইলনয ান প্রবতষ্ঠায রলেয গবঠত স্বাধীন বফললঞ,  কভজী এফিং িংগঠনভূলয আন্তজজাবতক ফনটয়াকজ 
ইন্টাযন্যানার ক্রাইভ স্ট্র্যালটবজ ফপাযাভ (I CSF)   ফািংরালদল ফতজভালন চরভান বফচায প্রবক্রয়ালক 
মজলফেণ,  অনুীরন এফিং প্রতযে  লযাে ায়তা প্রদালনয রলেযই এই ফনটয়ালকজয প্রবতষ্ঠা  এই ফ 
উলেশ্যলক াভলন ফযলখ আন্তজজাবতক অযাধ ট্রাইফুনার এফিং এয বফববন্ন অগসমভূলক দাবরবরক,  আকজাইব 
এফিং গলফলণা ায়তা প্রদান কযা ছাড়া ট্রাইফুনালরয ালথ িংবিি বফববন্ন ফযবি,  প্রবতষ্ঠান এফিং 
দপতযভূলয ালথ বনয়বভত ফমাগালমাগ,  ভতাভত এফিং যাভজ বফবনভয়,  এফিং ফেত্রবফললল যাবয 
দলে গ্রণ এই ফনটয়ালকজয উলেখলমাগয কামজক্রলভয অিং  ুরু  ফথলকই  এলদলয বফচাযপ্রাথজী 
 জনগন আলযা ফম িংগঠনগুলরা ট্রাইফুনালরয এই বফচায প্রবক্রয়ালক বতর বতর কলয এবগলয় বনলয় মাফায 
 জন্য ায়তা এফিং ভথজন বদলয় এললছন তালদয ভলধয আইবএএপ অন্যতভ  এই ট্রাইফুযনার গঠলনয 
ভয় ফথলকই আইবএএপ বফচায প্রবক্রয়ালক বনবফড়বালফ মজলফেণ কলয আলছ  এ কাযলণ আইবএএপ 
এয ে ফথলক বকছ ু বফলয় তুলর ধযা কতজফয ফলর ভলন কযবছ  আইবএএপ এ বফললয় দে ফযবি  
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ফাজীবফলদয স্বাধীন ভতাভত বনলয়লছ এফিং তালদয কাছ ফথলক প্রাপ্ত তথয  উালত্তয বববত্তলতই আভযা ভলন 
কবয:  
 
( ক) এবট এক সুবযকবিত এফিং দীঘজ প্রস্তুবতয য িংঘবটত াইফায অযাধ মায পলর ফযক আকালয 
ট্রাইফুযনালরয ফচয়াযভযালনয কবিউটালযয বনযাত্তা,  ইলভইর এয এফিং কথাকথলনয ফগানীয়তা রবঙ্ঘত 
লয়লছ  রেয সুবনবদজি-  বফচায প্রবক্রয়ালত বফঘ্ন ঘটালনা এফিং প্রশ্নবফে কযা   
 
( খ) হ্যাবকিং য়া প্রচাবযত ইলভইর গুলরায স্ক্রীনট ফথলক এটা স্পি ফম বফচাযলকয কবিউটালয িংযবেত 
 কর ইলভইর,  মাফতীয় ত্রারা,  তথযাবদ,  ভস্ত পাইর ইতযাবদ  হ্যাবকিং এয ভাধযলভ অযাধী‟য 
স্তগত লয়লছ ফলর ধলয বনলত লফ   
 
( গ) এলেলত্র  তদলন্ত বফরম্ব য়া খুফই উলেলগয বফলয় ফলর আভযা ভলন কযবছ,  আয ফ অযালধয 
ভলতাই এখালন বফরলম্বয কাযলণ আরাভত  তথয প্রভাণ নি লয় মায়ায ম্ভাফনা যলয়লছ  
 
( ঘ) প্রকতৃ অযাধীলক অবফরলম্ব বচবিত কযা না ফগলর,  এফিং তায/তালদয বফু লে মথামথ ফযফিা গ্রণ না 
কযা ফগলর একই অযাধ আলযা বফস্তৃত আকালয ফায ম্ভাফনা ফাড়লত থাকলফ,  মা বফচায প্রবক্রয়ালক আলযা 
ফলড়া হুভবকয ভুলখ ফপলর বদলত ালয  মথালামুি এফিং প্রমুবিগতবালফ ভানমত তদলন্তয ভাধযলভ এই 
অযালধয বয়াফতা,  গবীযতা,  বফস্তবৃত ইতযাবদ বনরূন এফিং যফতজী কযণীয় বনধজাযণ কযা এখলনা 
ম্ভফ  
 
 
 
বফচালযয ধাযাফাবকতা বফলয়ক বফভ্রাবন্ত বৃিয অলচিা বফললয়: 
 
১. বফচালযয বফু ে ে ফথলক হ্যাবকিংকৃত তথযলক ূোঁবজ কলয ফম ফ প্রচাযণায ফচিা চরলছ তা এলকফালযই 
বববত্তীন  কাযণ,  হ্যাবকিংকৃত তলথয এভন ফকালনা বকছুই ফনই মা এই বফচায প্রবক্রয়ায বনযলেতা ফা 
গ্রণলমাগযতালক প্রশ্নবফে কলয  ফযিং,  তা িংবিি বফচাযলকয ঋজুতা,  বনযলেতা এফিং ভানমত বফচালযয 
প্রবত িংবিিলদয দায়ফেতালকই আফায ভূতজ কলযলছ  
 
২. বফচাযক বনজাভুর ক এয দতযাগলক ফকালনাবালফই দালয়য স্বীকালযাবি ফলর ধলয ফনয়া মালফ না  ফযিং,  
তা একবট বফতবকজত বযবিবতলত বফচায প্রবক্রয়ালক ফ ধযলণয প্রলশ্নয উলবজ যাখায প্রয়া বললফ ফদখলত 
লফ   
 
৩. হ্যাবকিং এফিং বফচাযলকয দতযালগ বফচায প্রবক্রয়ায ফকালনা বফঘ্ন ঘলটবন   এলেলত্র ১৯৭৩ এয আইন  
ফািংরালদলয আইলনয িংস্কবৃত খুফই বযস্কায   ধাযা ৬ এ ফ বফধতৃ আলছ   এছাড়া এটাই ট্রাইফনুালরয 
প্রথভ বফচাযলকয দতযাগ নয়   বফচাযলকয দতযালগয ভাধযলভ বফচায প্রবক্রয়ায ফকালনা বযফতজন য়না, 
পলর প্রবক্রয়া মথামথবালফ চরলত ফকালনা ফাধা ফনই   
 
৪. আাভী েলদয নুুঃ বফচায ইতযাকায আলফদলনয ফকালনা আইনগত বববত্ত ফনই  আন্তজজাবতক অযাধ 
ট্রাইফুনার আইন- ১৯৭৩ এয ধাযা ৬ এয অধীলনয উধাযা ৬ এ এবট অতযন্ত স্পি ফম  ট্রাইফুনালরয ফকান 
বফচাযবত মবদ “ফম ফকালনা কাযলন” তায দ ফথলক লয আলন তালর, ট্রাইফনুালরয ফকালনা বফচাযবতয 
বযফতজন লয় থাকলর ফকফরভাত্র ফই অজুালতয বববত্তলত ট্রাইফুনার নুযায় ােীলদয ােয ফগাড়া ফথলক 
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ুরনলত ফাধয নয়  ফযিং আইলন ফরা যলয়লছ -  ইলতাভলধযই ভাভরাগুলরায ফমটুকু ােয গ্রণ কযা লয় ফগলছ 
বঠক ফ মজায় ফথলকই ট্রাইফুনার নতুন বফচাযবতলক/বফচাযবতলদয বনলয় তায কামজক্রভ অফযাত যাখায 
েভতা যালখ,  ভাভরায েবত এফিং মজালয় ফকালনা ধযলণয ফছদ ছাড়াই  
 
৫. এয লয এই ধযলনয বববত্তীন কথা ফলর মাযা এই বফচায ফন্ধ কযফায বকিংফা গবত স্লথ কযফায ফচিা 
চারালফন,  ধলয বনলত লফ ফম তাযা ট্রাইফুনালরয কালজ ফাধা গ্রি কযফায জন্যই এই বফভ্রাবন্ত ছড়ালেন,  
মালদয বফু লে অবফরলম্ব আইনগত ফযফিা গ্রণ প্রলয়াজন   
 
 
এখন কযণীয়:  
 
( i )  এই অযালধয পর কাযা তুরলছ ফা তুরলত ালয তা খুোঁলজ ফফয কযা এফিং এই তদলন্ত আাভী লেয 
যাজননবতক ফগাষ্ঠী বক সুপর ালফ তা আভলর ফনয়া  আভালদয দাবফ তদন্তকারীন ভূর দৃবি বনফে থাকলত লফ 
„হ্যাবকিং‟ এফিং িংবিি অযালধয বদলক  এ ছাড়া কাযা হ্যাবকঙ িংক্রান্ত খফয বফবফধ ফদী বফলদী 
বভবডয়ালত ফ োঁলছ ফদয়ায ফযাালয  এফিং   ফপফুক  কর  বভবডয়ালত ভাভবয়ক বফবফধ ফপ্রাাগান্ডা 
 ছড়ালনালত বূবভকা যাখলছ ফখালন  তদলন্তয গুু ত্বণূজ ূত্র বনবত থাকলত ালয ফলর আভালদয বফশ্বা  
 
( i i )  অবফরলম্ব ট্রাইফনুালরয াবফজক প্রমুবি- অফকাঠালভায াভবগ্রক বনযাত্তা বফলয়ক মজালরাচনা 
(over al l  t echnol ogy secur i t y r evi ew)  এফিং তা ফঢলর াজালনা প্রলয়াজন,  মালত 
এধযলণয ঘটনায ফকালনা ূনযাফৃবত্ত না য়  
 
( i i i )  তদন্ত লত লফ বনযলে এফিং এভনবালফ লত লফ ফমন স্বাধীনতাবফলযাধী জাভাতববফয চক্র 
ফকালনাবালফই এই তদন্ত ফথলক পায়দা রুটলত না ালয   
 
তদন্ত চরাকালর বফচায প্রবক্রয়ায় ায়তাকাযী কর ভুবিমুলেয লেয ঐকয বফনি য় এভন ফকালনা যকভ 
কভজকান্ড ফা ফিফয বফফবৃত প্রদান ফথলক বফযত থাকলত আভযা িংবিি কর ভর এফিং িংগঠলনয প্রবত 
আহ্বান জানাবে  এই িংকট বনযলন প্রলয়াজন ১৯৭১ এয কর ে বিয ভলধয অটুট ঐকয  আভালদয 
বফশ্বা মত বদন ফ ঐকয বফযাজ কযলফ ততবদন আভালদয লে ফ ধযলণয লড়মে এফিং ফাধায ফভাকাবফরা 
 কযা ম্ভফ  
 
ধন্যফাদ  

ইন্টাযন্যানার ক্রাইভ স্ট্র্যালটবজ ফপাযাভ (আইবএএপ) 
ঢাকা,  ২৪ বডলম্বয ২০১২ 

 
আইবএএপ ভূর ফাটজার: ht t p: / / i csf or um. or g 

বভবডয়া আকজাইব: ht t p: / / i csf or um. or g/ medi ar chi ve 
ই- রাইলেযী: ht t p: / / i csf or um. or g/ l i br ar y  
ফপফুক: ht t p: / / f acebook. com/ i csf or um 

টুইটায: ht t p: / / t wi t t er . com/ i csf or um 
ইউবটউফ: ht t p: / / yout ube. com/ i csf or um 

ফমাগালমাগ: i nf o@i csf or um. or g 

http://icsforum.org/
http://icsforum.org/mediarchive
http://icsforum.org/library
http://facebook.com/icsforum
http://twitter.com/icsforum
http://youtube.com/icsforum
mailto:info@icsforum.org

