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িবচারাধীন িক  মামলা ত রাহার ে  ি ম কাট স িত িক  িবেশষ পদে প িনেয়েছন। িক  স েলার মে  িনিদ ভােব 
নারী িনযাতন মামলা নই। দেশর ায় ১০ ধরেনর াই নােল করা সব ধরেনর মামলার মে  নারী ও িশ  িনযাতন মামলাই উ  
আদালেতর িনেদেশ সব থেক বিশ িগত থাকেছ। বতমােন ১ লাখ ৬০ হাজার ৭৫১  িবচারাধীন নারী িনযাতন মামলার মে  
৯৪৯  মামলা উ  আদালেতর িনেদেশ িগত রেয়েছ। অব  কউ বলেবন, িত ১৬৯  মামলায় মা  এক  মামলা িগত থাকা, 
এ আর এমন িক। আধা শতাংেশর িনেচ। আপাত ি েত পিরসং ান  িনরীহ, িক  মােটই তা নয়। আরও অেনক চেকর মেতা 
িবচারহীনতার িদক থেক নারীরাই সব থেক বিশ িপিছেয় আেছন। এক  লনা লক িবে ষেণই িবষয়  পির ার হেব। 

সারা দেশর দওয়ািন ও ফৗজদাির মামলা উ  আদালেত য হাের িগত হয়, তার থেক অেনক বিশ হাের নারীর মামলা িগত 
হয়। দওয়ািন ও ফৗজদাির মামলার হার যথা েম িত ২১০ েত এবং ২০৯ েত এক  কের। আর নারী িনযাতন মামলা িগত 
হয় িত ১৬৯ েত এক  কের। 

সারা দেশর সব ধরেনর ফৗজদাির অপরােধর িবচাের দীঘ তার সে  লনা কের দখা যায়, নারীেদর মামলা েলার িবচার হেতই 
বিশ সময় লাগেছ। ায় সােড় সাত  ফৗজদাির মামলায় গেড় এক  কের মামলা প চ বছেরর বিশ সময় ধের চেল। অ িদেক 

২০০০ সােলর নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইেনর আওতায় িত চার  মামলার মে  এক  মামলা প চ বছেরর বিশ সময় ধের 
চেল। এভােব চার  মামলার এক  প চ বছেরর বিশ সময় ধের চলমান থাকার মে  অব  দওয়ািন মামলাও পেড়। 

হাইেকােট , সক, ন িত এবং সা িতক কােল িসআরিপিসর ৪৯৮ ধারার আওতায় মামলা বা েরােনা মামলা ত িন ি  
িবষেয় িনিদ  ব  আেছ। িক  নারীেক র া িদেত িবেশষ আইন এবং দে র মেতা িবধান করা হেলও উ  আদালেত মামলা 
িন ি েত সভােব যথা  বা সংেবদনশীলতার ধারাবািহকতা র া করা হেয়েছ বেল আমােদর জানা নই। 

ি ম কােট নারী িনযাতেনর মামলা ৯৫০  িগত থাকেলও িনি তভােবই এর থেক ব ণ বিশ হেব ‘উ  আদালেত িবচারাধীন 
নারী িনযাতেনর মামলার’ পিরসং ান। িক  এই পিরসং ান আলাদাভােব রাখা হয় না, যা রাখা উিচত। াই নাল েলার রােয়র 
িব ে  আিপল করার পের উ  আদালেত নারী িনযাতেনর মামলা েলােত দি তেদর কীভােব কারাবাস বা খালাস াি  ঘেট, সটা 
আমােদর জানা দরকার। িবিভ  িব িব ালয় ও নারী সংগঠন েলা এসব পিরসং ান পেল তারা নানা সমী া ও গেবষণা করেত 
পাের। ২০০০ সােল আইেন কেঠারতা আনার পর তার অিভ তা ক কী হেয়েছ, সই িবষেয় সরকাির ও বসরকাির যৗথ উে ােগ 
এক  বড় ধরেনর সংলাপ হওয়া দরকার। 

২০১৮ সােলর ৮ মাচ থেক ২৩ ম সময়কােল কািশত থম আেলার ছয় পেবর এক  িবেশষ অ স ানী িতেবদেন দখােনা হয়, 
দেশ সব অপরােধর মামলায় দ লােভর গড় হার ১৫ শতাংেশর বিশ। অথচ ঢাকােতই নারী িনযাতেনর তর ছয়  অপরােধর 

মামলায় সাজার হার ৩ শতাংেশর কম। এই পিরসং ান িক  কারা ের নারীর মামলােতই য উ  আদালেতর িগতকরেণর 
হারটা বিশ, তার সে  সংগিত ণ। 

বতমােন দেশর ৬৪ জলার ৫৮  াই নােল প চ বছেরর বিশ সময় ধের চলমান নারী িনযাতন মামলার সং া ৩৭ হাজােরর 
বিশ। ১ অে াবর থেক ৩১ িডেস র ২০১৮—এই িতন মােসর িতেবদন িবে ষেণ এটাও দখা গেছ য মামলা করার চেয় 

িন ি র হার সামা  বিশ। ওই ৯০ িদেন গেড় িতিদন ১৩০  ন ন মামলা ও ১৪৪  মামলা িন ি  হয়। িক  িনি তভােবই 
িত  যৗন হয়রািন বা ীলতাহািনর ঘটনায় মামলা হয়, তা মেন করার কারণ নই। 



দেশর ৫৮ জলায় থক নারী ও িশ  িনযাতন াই নাল থাকেলও ছয়  জলায় আলাদা াই নাল নই। ২০১৭ সাল পয  ৪১ 
জলায় াই নাল িছল না। তরাং ২০০০ সােলর আইেন ১৮০ িদেনর মে  িবচার শষ করার িবধান করা এবং তা র া করেত না 

পারার িবষেয় কাযকর কােনা জবাবিদিহর ব া না রাখা থেক আমরা কী ঝব? 

িবচার যত িবল , তত সা ীর িত ম, মােণর য় ঘেট, কউ মারা যান। ি ম কােটর ২০১৬ সােলর এক  িতেবদন বলেছ, 
াই নােলর ৮০ শতাংশ (মতা ের ৫০ শতাংশ) মামলাই যৗ েকর (ধারা ১১ গ)। এর মে  যৗ েকর কারেণ জখম থেক হত া ৫ 

শতাংেশর বিশ নয়। অথচ আইন যৗ কসং া  েনর শাি  িহেসেব ‘  দ ’ বলা আেছ, দ  এভােব িনধারণ কের দওয়া 
িবচারেকর াধীনতা ও মানবািধকারিবেরাধী। এ ছাড়া অপরােধর কিতপয় ধারা আপসেযা , ন ন িবিধমালা তিরসহ ি ম 
কােটর ায় সব ক  পািরেশর িত সরকােরর িনিল তা অ াহত। এভােব আমরা দিখ, নারীেক র ায় রা ীয় প িতগত 

ঔদাসী  চলমান। 

নারীর জ  আইন তির ও তা েয়াগ ব জ ল হেয় গেছ। সােবক ধান িবচারপিত ল আমীন একদা বেলিছেলন, এখােন িম া 
মামলা বিশ। সটা অ েময় েপ িবচার চলেব না,২০১৬ সােল সতক কেরিছেলন আিপল িবভােগর িবচারপিত মা. ইমান আলী। এই 
িম ার ব প, যােত সত ও িমি ত। এ মােসর গাড়ায় িবচারপিত এম ইনােয় র রিহেমর হাইেকাট ব  এক  মামলায় দখেলন, 
যৗ ক মামলায় দি ত ামীর সে  ত েদর িশ স ানসহ সংসার করেছন বাদী। হাইেকাট আগামী ছয় মােসর মে  আইন ধের ১১ 

গ- ক যথাথই আপসেযা  করেত বেলেছন। তেব একই সে  এক  উ াবনী লক িনেদশনাও িদেয়েছন। এর আওতায় 
াই নাল েলা এখন থেক যৗ েকর মামলায় প েলার স িতেত আপসরফােক উৎসািহত করেত পারেবন। তেব সংসেদর উিচত 

হেব ততার সে  ২০০০ সােলর আইন  হালনাগাদ করা, িক  তা না কের হাইেকােটর এখিতয়ােরর তা িনেয় উে গ কা  নয়। 

মানবািধকার ন ী এিলনা খান জানােলন, সরােতর বয়সী এক িভক েমর যৗ েকর মামলায় স িত শা িড় হাইেকােট 
িগতােদশ পান। এর িবধা ামীও পােবন। কারণ িন  আদালেতর নিথপ  উ  আদালেত এেল তখন ামী র িবচারও আর চলেব 

না। িডআইিজর সাত স ােনর িডএনএ পরী া মামলায় িলশ িতনবার এফআর  িদল। এিলনার চ থ নারািজ েক যাওয়ার পর 
িডএনএ ট  িস া ের করােনা ে  িবচার িগত থােক। এিলনা ঝেলন, বাইের গেল পালােবন। সই িগতােদশ রদ কিরেয় 
দেশই িডএনএ পরী া করােনার আেদশ পেত ত র িতন বছর লেগিছল। 

িথতযশা অবসর া  জলা জজ মাসদার হােসেনর পরামশ পলাম, ‘মামলা যখন যমনই হাক, আমেল নওয়ার আেগই িনবাহী 
হািকম িদেয় মামলা েলা েক িনন।’ নারী িনযাতন মামলা সেবা  ততায় িন ি  হেল সবার লাভ। সরােতর িবেয়াগা  র 
পের সবস ত মত আসেছ য িবচারহীনতাই েদর ধা বাড়াে । একজন সরাত হত ার া লক িবচার হেলও তা একমা  
সমাধান নয়। সরােতর ক ণ  যত  তির কেরেছ, তার মীমাংসায় এক  উপ  উ  িবচার িবভাগীয় উে াগ সমেয়র 
দািব। 
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