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uপেজলা িনব র্াচন েক  কের েনায়াখালীেত দুিট আেলািচত গণধষ র্েণর ঘটনা ঘেটিছল। oi ঘটনার িবচার শুরু 
হয়িন। রািফর হতয্াকাে র মেতা আেলািচত ঘটনা ঘেটেছ িবগত বছরগুেলােতo। তনু, িমতু o িরশা হতয্াকাে র 
িবচার eখেনা আেলার মুখ েদেখিন। গণমা েমর খবের না আসা হাজােরা e রকম বব র্র ঘটনা রেয়েছ, েযগুেলা 
আমরা aেনেক জািনi না।’ িতিন বেলন, ‘eসব মামলার িবচাের িবলমব্ হoয়ার মূল কারণ হেলা, আসািমরা সব 
সময় ভাবশালী। যখন েয দল মতায় থােক, তােদর ছ ছায়ায় aপরাধীরা চলােফরা কের। বছেরর পর বছর 
ঝুেল থােক তদ । e রকম মামলা সাধারণত পুিলশ তদ  কের থােক। পুিলেশর কােছ সব ধরেনর তদে র 
দািয়তব্ েদoয়া হয়। ফেল পুিলশ দািয়তব্ভাের নুয্  হেয় পেড়। সিদ ারo aভাব থােক। আবার যিদ িবচারালেয়র 
কথা বিল, েসখােনo aেনক েবিশ মামলা থাকায় িবচাের িবলমব্ হয়। নারী o িশশু িনয র্াতেনর িবচার করেত েদেশ 
যত সংখয্ক াiবুয্নাল আেছ, তা পয র্া  নয়। দািয়েতব্ থাকা আiনজীবীেদরo গািফলিত থােক।’ বাংলােদশ জাতীয় 
মিহলা আiনজীবী সিমিতর সােবক িনব র্াহী পিরচালক aয্াডেভােকট সালমা আলী কােলর ক েক বেলন, নারী o 
িশশু িনয র্াতেনর ঘটনায় দােয়র হoয়া মামলায় িবচারকাজ হয় eেকবােরi ধীরগিতেত। aথচ আiন aনুযায়ী 291 
িদেনর মে  eসব মামলার িবচারকাজ স  করার কথা। িতিন আেরা বেলন, eসব মামলায় aিভেযাগপ  দািখল 
করেত পুিলশ সময় ন  কের বছেরর পর বছর। আদালেত মামলার চাপ েবিশ থাকায় িবচার শুরু করেত েদির হয়। 
িবচার শুরু হেল সা ী হািজর করা যায় না। 

জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর েচয়ার ান কাজী িরয়াজুল হক কােলর ক েক বেলন, ‘নারী o িশশু িনয র্াতন দমন 
আiেনর মামলার িবচার িবলমব্ হoয়ার a তম কারণ হেলা, মামলা তদ  সিঠকভােব হয় না। তদ  হেলo সা ী 
আদালেত হািজর হয় না। আমােদর েদেশ জনসংখয্া aনুযায়ী পয র্া  আদালত েনi। আবার আসািম ভাবশালী 
হoয়ায় নানাভােব মামলার িবচাের ভাব িব ার কের।’ িতিন আেরা বেলন, ‘আমরা সরকারেক বলেত চাi, নারী 
িনয র্াতেনর ঘটনার মামলাগুেলা ত িবচার স  করেত eকিট িবেশষ uে াগ িনেত হেব। আiেন eকিট 
সময়সীমা রেয়েছ, তা িনি ত হয় না েকােনা মামলায়। e জ  িবচারাধীন মামলাগুেলা ত িন ি র জ  eকিট 
িনিদ র্  সময় ধায র্ কের িদেয় তা বা বায়েনর ব া করেত হেব। রািফ হতয্াকাে র িবচার ত করেত হেব। ei 
নারকীয়তার সে  জিড়তেদর ত িবচার কের দৃ া মূলক শাি  িনি ত করেত হেব।’ সুলতানা কামাল বেলন, 
aেনক সময় আiেনর ফাঁক গেল আসািম জািমন িনেয় কাে  ঘুের েবড়ায়। তারা জািমেন েথেক নানাভােব 
িবচারকাজ ভািবত কের। ফেল যা হoয়ার তা-i হয়। িতিন আেরা বেলন, ‘eসব মামলার িবচারকােজ জিড়ত 
আiনজীবী o িবচারকেদর দ তা বৃি  করেতo uে াগ িনেত হেব সরকারেক। আর ei মামলাগুেলা িন ি  
করেত আiন ম ণালয় o সুি ম েকােট র্র সমনব্েয় eকিট িবেশষ পয র্েব ণ েসল গঠন করেত হেব।’ সালমা আলী 
বেলন, নারী o িশশু িনয র্াতন দমন মামলার a তম সা ী হেলন ডা ার, িযিন মামলা রুজু হoয়ার আেগ 
িভকিটেমর েমিডকয্াল িরেপাট র্ েদন। েবিশর ভাগ মামলার ে ে  ডা ারেক সা ী িহেসেব আদালেত আনেত 
aেনক সময় েলেগ যায়। আবার িবচার েশষ হয় eমন েদিরেত, যখন ঘটনা সবাi ভুেল যায়। িতিন আেরা বেলন, 
িবচাের িবলমব্ হেল ায়িবচার েথেক বি ত হন িবচার াথ । aপরাধীরাo সুেযাগ েপেয় যায়। নারী o িশশু 
িনয র্াতন দমন াiবুনােল মামলার দীঘ র্সূ তা দৃি  eড়ায়িন u  আদালেতরo। 3127 সােলর eি েল দােয়র করা 
eক গৃহবধূ হতয্া মামলার িবচার 291 কায র্িদবেস েকন েশষ হয়িন আগামী 41 eি েলর মে  তার জবাব িদেত 
গত ম লবার েফনীর নারী o িশশু িনয র্াতন দমন াiবুনােলর িবচারক, পাবিলক িসিকuটর o তদ  কম র্কত র্ােক 
িনেদ র্শ িদেয়েছন হাiেকােট র্র eকিট েব । িনহত গৃহবধূর সব্ামীেক ঘটনার পরপরi পুিলশ ে ার কেরেছ। আেরা 
যত মামলা : কােচর াস ভাঙার aিভেযােগ 3124 সােলর মােচ র্ ঢাকায় গৃহকম  েজসিমন আ ারেক (29) 
aমানিবক িনয র্াতন কেরিছেলন গৃহক । পের বিরশােল িচিকৎসাধীন aব ায় েজসিমন মারা েগেল তাঁর বাবা 
হতয্া মামলা কেরিছেলন। মতাসীন দেলর সে  যু  iসরাত জাহান নাসিরন o নাজমা আ ারেক aিভযু  কের 
3125 সােল aিভেযাগপ  িদেয়িছল পুিলশ। িক  রাজৈনিতক িবেবচনায় মামলািট তয্াহােরর জ  3127 সােলর 
েশষ িদেক সব্রা  ম ণালেয় আেবদন করা হয়। 3128 সােলর জুেন বিরশােল গৃহবধূ সীমা রানীেক িনয র্াতন  



 

চািলেয় হতয্া করা হেয়িছল েযৗতুেকর জ । oi ঘটনায় মামলা হেলo িবচার শুরু হয়িন। যেশােরর িঝকরগাছার 
খািদজা আ ার িবথীেক 3127 সােলর িডেসমব্ের মারধর কের হতয্া কেরিছেলন তারঁ সব্ামী। oi ঘটনায় মামলা 
হেলo eখেনা aিভেযাগপ  েদoয়া হয়িন। 3127 সােলর মােচ র্ রাজধানীর কাফরুেল গৃহকম  জিনয়ােক (26) 
ধষ র্েণর পর হতয্ার aিভেযাগ uঠেলo কাফরুল থানায় থেম aপমৃতুয্ মামলা হেয়িছল। পের আদালেতর িনেদ র্েশ 
হেয়িছল হতয্া মামলা। ময়নাতদ  িতেবদেনo হতয্ার আলামত েমেল। eখেনা aিভেযাগপ  েদoয়া হয়িন। 
3127 সােলর নেভমব্ের নােটােরর বড়াi ােম বােখলা েবগমেক হতয্া করা হেলo িবচার শুরু হয়িন। 3127 সােলর 
েম মােস রাজধানীর েমাহা দপুের িনয র্াতেন মৃতুয্ হেয়িছল গৃহকম  হািসনার। 22 বছর বয়সী হািসনার সারা শরীের 
িছল িনয র্াতেনর তিচ । তােক ধষ র্ণ করার ত  uে খ িছল ময়নাতদ  িতেবদেন। আiন o সািলশ েক  
জািনেয়েছ, oi মামলায় eখেনা aিভেযাগপ  েদoয়া হয়িন। 

 


