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অর্প িত সম্পর্ি প্রতযপ িণ আইন ও প্রাসর্িক র্কছু কথা 

ককাননা ককাননা অর্প িত সম্পর্ি প্রতযপ িনণজ ্য ট রাইাই্যনানানআ আনন ন কজা াানন কস সম্পনকি স্পষ্ট কনজ নআা আনে কা ওই সন সম্পর্ি 

তার্আকাভুক্ত কেন্ট কনাটির্িনকশন দ্বাজা সজকাজ ্নেণনক অনেত কজানন। ওই কেন্নট সম্পর্িজ র্নশ  র্ননজণ থাকনন। 

জনণশ মৈত্র 

আৈজা সনাই ্ার্ন, ১৯৬৫ সানআ পার্কস্তাননজ সাৈর্জক শাসক আইয়ুননজ আৈনআ কাশ্মীজ র্ননে পার্কস্তান ও ভাজনতজ ৈনে ৈাত্র ১৭ র্ ননজ যুদ্ধ 

র্েআ। অননক ক্ষেক্ষর্ত হনের্েআ এই যুনদ্ধ পার্কস্তান ও ভাজনতজ। দুই ক নশজই অননক ৈানুনেজ ্ীনন র্েনের্েআ। ভাজত র্ন্েী অনস্থাে চনআ 

র্েনের্েআ। র্কন্তু র্নশ্বশার্িকাৈী ত ানীিন সৈা্তার্িক র্ননশ্বজ কনতা কসার্ভনেত ইউর্নেন দ্রম্নত হস্তনক্ষপ কনজ। তাসখনে ত ানীিন ভাজনতজ 

প্রধানৈিী ও পাক-প্রধানৈিীজ মুক্ত মনঠক অনুর্িত হে। ৈেস্থতাজ ভূর্ৈকা শাসন কনজ সৈা্তার্িক কসার্ভনেত সজকাজ। কসার্ভনেনতজ এই 

প্রনচষ্টা সিআ হে। পার্কস্তান ও ভাজত এক কাৌথ শার্িচুর্ক্তেত স্বাক্ষজ কনজ, নাৈ ক ো হে 'তাসখে চুর্ক্ত'। সৈগ্র র্নশ্ব এই চুর্ক্তনক অর্ভনেন 

্ানাে। তখন পার্কস্তাননজ ক্আখানাে ননসই (জা্শাহী ককন্দ্রীে কাজাোনজ) আৈজা খনজগুনআা পার্িআাৈ। আৈাজ াতদূজ ৈনন পনে, জা্শাহী 

ক্নআজ তৎকাআীন জা্নর্েজা উভে সজকাজনক এই শার্িচুর্ক্তনত স্বাক্ষজ কনজ ৈানন-র্নধ্বংসী যুনদ্ধজ অনসান ঘটাননাজ ্য ট অর্ভনেন ্ার্ননে 

তাজ নাতিা পাঠিনের্েআাৈ। াা কহাক, যুদ্ধটা ১৭ র্ ননজ ৈনেই কশে হনে র্েনের্েআ। র্কন্তু এই ১৭ র্ ননজ যুদ্ধ এই উপৈহান নশ নহু  ে নে ক্ষনতজ 

সৃর্ষ্ট কনজর্েআ- কসই ক্ষত নহু ককাটি ৈানুনেজ ্ীননন গ্াংর্জননজ ৈনতা আ্ও অনস্থান কজনে- তান জ ্ীনন ও সম্পা কনক আ্ও অর্নশ্চেতা 

ও র্নজাপিাহীনতাে ৈাজাত্মকভানন কভাোনি। কীভানন? ওই যুনদ্ধজ সৈে পার্কস্তান সজকাজ সৈগ্র পার্কস্তানন ্রুর্জ অনস্থা কঘােণা কনজর্েআ সন 

কৈৌর্আক অর্ধকাজ স্থর্েনতজ নানৈ হজণ কনজর্েআ। যুদ্ধটি ঘনটর্েআ পর্শ্চৈ পার্কস্তানন ত ানীিন পূন ি পার্কস্তানন আন ৌ নে। ্ে-পজা্ে, ক্ষে 

ক্ষর্ত- াা র্কছু ওই যুদ্ধনক ককন্দ্র কনজ ঘনটর্েআ তা সনই ওই ত ানীিন পর্শ্চৈ পার্কস্তানন। ত্ও সাননক পূন ি পার্কস্তানন (আ্নকজ নাংআান নশ) 

হা্াজ হা্াজ ৈানুেনক শুধু ধৈীে র্নশ্বানসজ কাজনণ সৈান অর্ধকাজ সম্পন প পার্কস্তার্ন নাের্জক হওো সনেও কগ্রপ্তাজ কজা হনের্েআ। কান জ 

এভানন কগ্রপ্তাজ কজা হনের্েআ? র্হন্দু, কনৌদ্ধ, র্িস্টান সম্প্র ােভুক্ত অের্ণত ্ন্মসূনত্র পার্কস্তার্ন নাের্জকনক। ককন? পার্কস্তান ও ভাজনতজ ৈনে 

কানহতু যুদ্ধ কসনহতু পার্কস্তাননজ ধৈীে সংখ্যাআঘুজা পার্কস্তাননজ 'শত্রম্ন' এই র্নননচনাে। কাজণ ওই ১৭ র্ ন যুনদ্ধজ পার্কস্তান ও ভাজত পজস্পজ 

পজস্পজনক শত্রম্ন জাষ্ট্র র্হনসনন কঘােণা কনজর্েআ। কস অনুাােী ভাজত কানহতু পার্কস্তাননজ শত্রম্নজাষ্ট্র র্হনসনন কঘার্েত কসনহতু ধৈীে সংখ্যাআঘু 

সম্প্র ােগুনআা পার্কস্তাননজ নাের্জক হওো সনেও 'ভাজতপর্ি' র্নননচনা কনজ 'শত্রম্ন' র্হনসনন েণ্য কনজ (ার্ ও তা র্েআ কনআইর্ন) তান জ 

কনতৃস্থানীে হা্াজ হা্াজ েণ্যৈায ট ব্যর্ক্তনক র্ননা র্নচানজ আটক কজা হনের্েআ। এই আটনকজ ্য ট তখন একটি আইনও কজা হনের্েআ। কস 

আইননজ নাৈ র্েআ উনভনহংন েভ চধশজংঃ ধহ জঁেনং- সংনক্ষনপ উচ্. ১৭ র্ ননজ ৈাথাে যুদ্ধটিজ অনসান সূর্চত হনআও ওই নর্েন জ র্কন্তু 

তখনই (যুদ্ধ কশনেজ সনি সনিই) মুর্ক্ত ক ো হের্ন।  ীঘ ি এক ক ে না দুনেজব্যাপী আটক কনজ জাখা হনের্েআ এনং ঐর্তহার্সক েে  িা, এোনজা 

 িা, ৬৯-এজ েণ-অভুযনাত্থান প্রভৃর্ত েণ-আনোআননজ কনতান জ কাৈন নিনন্ধু কশখ মুর্্্জ জহৈান, কৈনজড ৈর্ণ র্সংহ, মসে  আআতাি কহানসন, 

তা্উদ্দীন আহৈ সহ হা্াজ হা্াজ ্াতীে কনতা ও কৈীনক একই আইনন আটক কজা হনের্েআ নাঙার্আজ ্াতীে মুর্ক্তজ  ার্ননক  ৈন কজাজ 

আনক্ষয। আর্ৈ ওই  িাে মুর্ক্ত কপনের্েআাৈ একটানা আোই নেজ আটক থাকাজ পজ-তাও হাইনকানট ি র্জট কনজ। এই উনভনহংন েভ 

চধশজংঃ ধহ জঁেনং-এজ আওতাধীনন তখন েণর্ননজাধী আজও অননক আইন ্ার্জ কনজর্েআ পার্কস্তান সজকাজ। তাজই একটি আইন-জুংআী, 

কুখ্যাত, মনেম্যমূআক, সাম্প্র ার্েক এনং সন িার্ধক আনআার্চত হনআা 'শত্রম্ন সম্পর্ি আইন' আনেই ননআর্ে, ১৭ র্ ননজ ওই যুদ্ধকানআ ধৈীে 

সংখ্যাআঘু সম্প্র ােগুনআাজ কনতান জ শত্রম্ন র্নননচনা হা্ানজ হা্ানজ কগ্রপ্তাজ কজা হনের্েআ সম্পূণ ি র্ননা ক ানে এনং তাজ ্য ট উচ্ নানৈ এক 

কুখ্যাত কানআা আইননজ ্ন্ম ক ো হনের্েআ। কতৈনই, ওই ধৈীে সংখ্যাআঘুন জ- াান জ সংখ্যা র্েআ তখন অিত আোই ককাটি (শুধু ত ানীিন পূন ি 

পার্কস্তানন) র্ভনট-ৈাটি সহাে-সম্বআহীন কনজ ক শতযানে নাে কজাজ ্য ট প্রণীত হনের্েআ ওই 'শত্রম্ন সম্পর্ি আইন' নাৈক ্ঘয ট আইনটি। এজ 

প্রনোেও শুরু হে সনি সনিই। আইনটিজ র্নস্তার্জত নোন কজাজ ৈনতা ঝঢ়ধপন এই র্নননে কনই। তাই অর্ত সংনক্ষনপ কস র্নেনে আনআাকপাত 

কজা হনি। এই শত্রম্ন সম্পর্ি আইনটিজ র্নধান অনুাােী পার্কস্তাননজ কা ককাননা ধৈীে সংখ্যাআঘু ার্  ভাজনত র্েনে অনস্থান কনজন তনন তাজ সন 

সম্পর্ি শত্রম্ন সম্পর্ি ননআ র্নননর্চত হনন এনং তা সজকানজ য টস্ত হনন। সজকাজ তাজ ব্যনস্থাপনা কজনন এনং তা কা কাউনক র্আ্ র্ নত পাজনন। 

আক্ষণীে র্নেে হনআা- এক. এই আইন শুধু ধৈীে সংখ্যাআঘু সম্প্র ােগুনআাজ ৈার্আকানাধীন সম্পর্িজ কক্ষনত্র প্রনাা্য অথ িাৎ মুসর্আৈ সম্প্র ানেজ 

(াাজা সংখ্যাের্জি) স স্যন জ ককউ ভাজনত র্েনে থাকনআ তান জ সম্পর্িজ কক্ষনত্র এ আইন প্রনাা্য হনন না; দুই. কাসন সংখ্যাআঘু সম্প্র ােভুক্ত 

ৈানুে ভাজনত না র্েনে অয টায ট ক নশ (নাৈন র্িনটন, আনৈর্জকা, চীন, জার্শো, ্াৈ িার্ন, ফ্রান্স, অনের্আোসহ সৈগ্র পৃর্থনীজ নানা ক নশ) কেনআ না 

অনস্থান কজনআ তানত ওই সম্পর্ি শত্রম্ন সম্পর্ি হে না। অনশ্য নাস্তনন র্হন্দু ও অয টায ট ধৈীে সংখ্যাআঘু সম্প্র ানেজ াাজা ভাজত নর্হভূ িত অয টায ট 

ক নশও র্েনেনেন তান জ সম্পর্িও শত্রম্ন সম্পর্ি কঘােণা কজা হনেনে। এৈনর্ক, ক নশ নসনাস এনং কভাে খআকাজী সংখ্যাআঘুন জও একটি 

অংনশজ সম্পর্িনক শত্রম্ন/অর্প িত সম্পর্ি কঘােণা কনজ অয টনক র্আ্ ক ো হনেনে। তাই শত্রম্ন সম্পর্ি আইনটিজ চর্জত্রই হনআা সাম্প্র ার্েক, 



মনেম্যমূআক, েণতি ও সংর্নধাননজ পর্জপর্ি এনং নাস্তন উনদ্দনশ্যজ র্ ক কথনক তা হনআা ধৈীে সংখ্যাআঘুন জ কাননতন প্রকানজ উৎখাত কনজ 

তান জ সম্পর্ি  খআ এনং এভানন তান জ ক শতযানে নাে কজা। পৃর্থনীজ ককাননা সভয ক নশই এ্াতীে ককাননা আইননজ অর্স্তত্ব কনই। পার্কস্তানন 

াখন এই আইনটি প্রণীত হে তখন কথনকই এ আইনটি নার্তনআজ  ার্ননত আনোআনও শুরু হে। এ আনোআন তখন আওোৈী আীে, য টাশনাআ 

আওোৈী পাটি িসহ সন অসাম্প্র ার্েক েণতার্িক শর্ক্তই কজনতন। পার্কস্তাননজ সাৈর্জক সজকাজ তা ৈাননর্ন। নজং তাজ প্রনোে/অপপ্রনোে সনই 

চনআনে ব্যাপকভানন। িনআ নহুসংখ্যক ৈানুে (সংখ্যাআঘু সম্প্র ােভুক্ত) তান জ ইিাজ র্নরুনদ্ধও ক শতযানে নাে হন। অননশনে এনআা ৈহান 

মুর্ক্তযুদ্ধ।  ীঘ ি নেৈাসব্যাপী সশস্ত্র মুর্ক্তযুনদ্ধজ ৈের্ নে স্বাধীন সান িনভৌৈ জাষ্ট্র র্হনসনন নাংআান নশজ অভুযনা ে ঘটনআা একটি েণতার্িক ও 

ধৈ ির্নজনপক্ষ ্াতীেতানা ী জাষ্ট্র র্হনসনন। এই সশস্ত্র মুর্ক্তযুদ্ধ সংঘটিত হনআা নহু তযানেজ র্নর্নৈনে র্হন্দু-মুসআৈান-কনৌদ্ধ-র্িস্টানসহ সন ধৈীে 

সম্প্র ােভুক্ত আাখ আাখ ৈানুনেজ র্ৈর্আত জনক্তজ করাতধাজাে। এই মুর্ক্তযুনদ্ধ সন িপ্রানে সাহায্য-সহনাার্েতা র্ আ তৎকাআীন ভাজত সজকাজ এনং 

ককাটি ককাটি ভাজনতজ ৈানুে। িনআ ভাজত হনআা আৈান জ অতযি নন্ধুত্বপূণ ি জাষ্ট্র। আৈান জ মুর্ক্তযুনদ্ধ হা্াজ হা্াজ ভাজতীে মসর্নকও অংশ র্নআ 

এনং প্রাে  শ হা্ানজজ ভাজতীে মসর্নকও অংশ র্নআ এনং প্রাে  শ হা্ানজজ ৈনতা ভাজতীে মসর্নক শহী  হনআা। তাই এই ঐর্তহার্সক 

সম্পনকিজ ৈের্ নে ভাজত আজ কতা শত্রম্ন জাষ্ট্র র্হনসনন জইআই না- তাজ সনি স্বাক্ষর্জত হনের্েআ ২৫ নেনজজ র্ৈত্রতাজ চুর্ক্ত- কা চুর্ক্ত 

নাংআান নশজ ককাননা সজকাজই নার্তআ কনজর্ন। চুর্ক্তটিজ কৈো  অর্তক্রাি হওোে এনং তাজ আজ প্রনো্নীেতা না থাকাে তাজ ননােন হের্ন 

র্কন্তু দুই ক নশজ সম্পকি নন্ধুত্বপূণ িই জনে কেনে ককাননা ককাননা ৈতআননা্ ৈহআ কতৃিক উগ্র ভাজতর্ননজাধী র্কছু র্কছু প্রচাজণা থাকা সনেও। র্কন্তু 

নাংআান নশজ ধৈীে সংখ্যাআঘুগুনআা র্ক এত র্কছুজ পজও 'শত্রম্ন' র্হনসননই র্নননর্চত হনন? '৭২'-এজ মূআ সংর্নধান তা ননআ না নজং ননআ ঠিক তাজ 

র্নপজীত কথা। নহুনাজ সংনশার্ধত ওই মূআ সংর্নধাননজ অননক কৈৌর্আক সংনশাধনী দ্বাজা সংর্নধান কথনক ধৈ ির্নজনপক্ষতা ককনট কনো না জাষ্ট্রধৈ ি 

র্হনসনন র্ননশে একটি ধৈ িনক কঘােণা কজা হনআও সংনশার্ধত ওই সংর্নধানটিনত ককাননাভাননই ধৈীে সংখ্যাআঘুন জ শত্রম্ন র্হনসনন র্নননচনা 

কজাজ অনকাশ জানখর্ন। এত র্কছু সনেও স্বাধীনতাজ পনজও ওই শত্রম্ন সম্পর্ি আইনটি নহাআ জাখা হনআা। মুর্ক্তযুনদ্ধজ পজনতী প্রথৈ সজকানজজ 

আৈনআ ওই আইনটি এক কেন্ট কনাটির্িনকশননজ ৈােনৈ নার্তআ এনং একই র্ নন একই সনি অয ট একটি অোন শ ্ার্জ কনজ কেন্ট 

কনাটির্িনকশননজ ৈােনৈ ওই আইনটিজ কোো কথনক ৈাথা পা িি পুনন িহাআ কজা হে। তনন নতুন নানৈ। অর্প িত সম্পর্ি আইন এই নানৈ। এনং 

তাজ প্রনোেও চআনত থানক অব্যাহতভানন এনং ানথষ্ট ক্ানজনশানজ। এভানন ৈ টা পুজননাই থাকআ তনন কনাতআটা হনআা নতুন। অথ িাৎ ওই শত্রম্ন 

সম্পর্ি আইনটিই থাকআ র্ভন প নানৈ 'অর্প িত সম্পর্ি আইন' নানৈ। আজ এজ প্রনোে-অপপ্রনোনেজ কতা কথাই কনই। '৭৫'-এজ ভোনহ কাআ জার্ত্রজ 

নৃশংস হতযাআীআাজ ৈােনৈ সংঘটিত পটপর্জনতিননজ পজও আইননজ ানথিা প্রনোে। অপপ্রনোে সনই চআনত থাকআ প্রচন্ড ের্তনত। ক শতযানে 

নাে হনত থাকনআন (মুর্ক্তযুনদ্ধজ পজ দুই নেজ কানত না কানতই াা ব্যাপকভানন শুরু হে)। এই ক শতযানেজ প্রর্ক্রো আ্ও অভযাহত। এনং তাজ 

ের্ত এৈনই তীি কা আ্ আৈান জ ক নশজ ্নসংখ্যা ১৭ ককাটিজ ৈনে সংখ্যাআঘু ্নসংখ্যা কৈাটৈাট নেন্াজ এক ককাটি কথনক দুই ককাটি। 

১৯৪৭-এ পার্কস্তান সৃর্ষ্টজ সৈে এই ্নসংখ্যা র্েআ শতকজা ৩৩% ভাে। কস র্হসানন আ্ ধৈীে সংখ্যাআঘুজ সংখ্যা হওোজ কথা ৪ ককাটি ৩৫ 

আাখ। এই র্হনসনন অিত আোই ককাটি র্হন্দু আজও এ ক নশ থাকাজ কথা। অথচ তা কনই। ত্ও  ার্ন কর্জ আৈজা ধৈ ির্নজনপক্ষ। এত বৃহৎ সংখ্যাজ 

সজংঃংজহৈ ঢ়েঢ়েঁধ জেহ (শুধুই ধৈ ি র্নশ্বানসজ কাজনণ না সাম্প্র ার্েক আইন-কানুন, জা্নীর্ত ও র্না িাতননজ কাজনণ) পৃর্থনীজ আজ ককাননা 

ক নশজ ৫০/৫৫ নেজ ধনজ চআনত পানজ- এৈন ইর্তহাস খনঁ্ পাওো াানন না। আর্শজ  শক কথনক আনাজও নতুন কনজ এই ্ংর্আ আইনটি 

নার্তনআজ  ার্ন ক্ানজনশানজ উত্থার্পত হনত থানক। একই সনি এই আইননজ নন িজ প্রনোে/অপপ্রনোনেজ িনআ নাে হনেই কা ককাটি ককাটি ৈানুে 

ক শতযাে কজনত নাে হনি এ কথাও ওই আনোআননজ পক্ষ কথনক এনং র্নর্ভন প এনর্্ওজ পক্ষ কথনকও উত্থাপন কজা হনেনে অব্যাহতভানন। 

ধৈ ির্নজনপক্ষতাজ  ার্ন াজ মুর্ক্তযুনদ্ধজ বৃহিৈ  আ আ্ প্রাে পননজ নেজ ধনজ জাষ্ট্র ক্ষৈতাে/তাজা এ আইন নার্তনআ ঈেসসজ ঃ নি. এ োো 

র্নএনর্প, ্াতীে পাটি ি. েণনিাজাৈ, কর্ৈউর্নস্ট পাটি ি, ্াস , ওোকিাস ি পাটি িসহ সন  আই (্াৈাোত নান ) এই আইন নার্তনআ ঈেসসজ ঃ নি. 

র্কন্তু র্নস্মেকজ হনআা ্াতীে পাটি ি না র্নএনর্প সজকাজ কতা তা কনজইর্ন। আওোৈী আীেও এতর্ ন ধনজ তা কজআ না। অননশনে ১৯৯৬-এজ 

সাধাজণ র্নন িাচননক সাৈনন কজনখ সংসন  একটি র্নআ আনা হনেনে াাজ র্শনজানাৈ হনআা 'অর্প িত সম্পর্ি প্রতযপ িণ র্নআ'। র্ননআজ র্শনজানাৈই ্র্ঝনে 

ক ে এটি অর্প িত সম্পর্ি নার্তনআজ র্নআ নে- এ র্ননআজ ৈৈ িনাণী হনআা ওই সম্পর্িগুনআা 'অর্প িতই তনন তা কিজত ক োজ আইন। কসই কিজত কাজা 

পাননন এনং ককান ধজননজ অর্প িত সম্পর্ি কান জ কিজত ক ো হনন- কীভানন ক ো হনন তাজ র্নস্তার্জত নণ িনা এনত আনে। ম র্নক সংনান জ একটি 

সংখ্যাে প্রকার্শত র্ননআজ পূণ ি নোন আৈাজ হানত। তা কথনক াা ্ানা কেআ এনং ২ এর্প্রনআজ '্নকণ্ঠ'-এজ কশে পৃিাে 'চআর্ত অর্ধননশনন অর্প িত 

সম্পর্ি আইন পাস হনআ স্থােী নার্সোন জ 'অর্প িত সম্পর্ি' কিজত ক ো হনন' শীে িক সংনা টিনত াা সৈর্থ িত হনআা তাজ স্পষ্ট ৈৈ িাথ ি হনি- এক. 

অর্প িত সম্পর্ি আইন এনত নার্তআ হনি না। দুই. এই আইননজ ৈােনৈ এ ক নশজ নাের্জক ও স্থােী নার্সো কাসন সংখ্যাআঘু তাজাই শুধু তান জ 

সম্পর্ি 'অর্প িত সম্পর্ি' হনে থাকনআ এনং তা সজকানজজ মনধ র্নেিনণ কথনক থাকনআ তা কিজত পাননন। অথচ আইনটিনত স্পষ্ট কনজ নআা আনে 

এ ক নশজ নাের্জকন জ সম্পর্ি 'অর্প িত সম্পর্ি' হনে থাকনআ এনং তা সজকানজ মনধ র্নেিনণ কথনক থাকনআ তা কিজত পাননন। অথচ আইনটিনত 

স্পষ্ট কনজ নআা আনে এ ক নশজ নাের্জকন জ সম্পর্ি 'অর্প িত সম্পর্ি' ননআ কঘােণা কজা াানন না। তা হনআ র্ক  াঁোনআা? াান জ সম্পর্ি অর্প িত 

(শত্রম্ন) সম্পর্ি আইন র্হনসনন কঘােণা কজা াানন না প্রচর্আত আইনন তাজা তান জ সম্পর্ি কিজত পাননন। কাজণ এ ক নশজ নাের্জকন জ সম্পর্ি 

(এনং স্থােী নার্সোন জ) 'অর্প িত সম্পর্ি' ননআ কঘার্েত হনে থাকনআ ক নশজ প্রচর্আত আইনন ৈাৈআা কনজই তা উদ্ধাজ কজা াাে। পাঠক-পঠিকাজা 

র্নেেটি েভীজভানন ভানননন আশা কর্জ। র্তন. র্ননআজ নাৈকজণই কতা আপর্ি্নক। নাৈকজণ কজা হনেনে 'অর্প িত সম্পর্ি প্রতযপ িণ আইন'। 

সজকাজনক প্রশ্ন কর্জ কর্থত সম্পর্ি র্ক ককউ সজকাজনক অপ িণ কনজনেন? এ আইন কতা কনআইর্নভানন পার্কস্তাননজ আইয়ুন সজকাজ একটি র্ননশে 

উনদ্দনশ্য ্ার্জ কনজর্েআ। আ্ এই ধৈ ির্নজনপক্ষতাজ সজকাজ তানক আইন কনজ মনধতা র্ নআন? স্পষ্ট নাৈকজণ হওো উর্চত র্েআ ঠনংঃ নি 

চৎেঢ়নৎ ঃ  অপ  (্নঢ়নধে) ইজেে- কাৈন নাৈকজণ াথাথ িভাননই কজা হনেনে ওহিনসহজ ঃ  অপ  (্নঢ়নধে) ইজেে এনং আজও অসংখ্য 

আইন নার্তনআজ কক্ষনত্র। চাজ. এই নার্তআ র্ননআজ দ্বাজা ককউই উপকৃত হননন না নজং কা সাৈায ট সংখ্যক এ ক শনাসীজ অনুনআস্নখনাাগ্ পর্জৈাণ 

সম্পর্ি কিজত  াননজ র্নধান এনত জনেনে তানত তাজা আজও াধৎধংঃং সজহ -এ র্শকাজ হননন। কাজণ ওই সম্পর্ি কিজত কপনত হনআ তানক 



ক্আা ্্ পা িানেজ র্নচাজক র্ নে েঠিত রাইাই্যনানানআজ কানে সংর্িষ্ট সম্পর্িসংক্রাি ব্যাপানজ আনন ন কজনত হনন সংর্িষ্ট সন কাে্পত্রসহ। 

এই রাইাই্যনানাআ সুস্পষ্ট র্নচানজজ ৈােনৈ ওই আনন ননজ র্নষ্পর্ি ঘটাননন। আনাজ ওই জানেজ র্নরুনদ্ধ আর্পআ রাইাই্যনানানআ আর্পআ কজা াানন কা 

আর্পআ রাইাই্যনানাআ েঠিত হনন সুর্প্রৈ ককানট িও ককাননা র্নচাজক না অনসজপ্রাপ্ত একই পা িানেজ র্নচাজক। সুতজাং এই প্রতযপ িণ আইননজ কৈাক িৈা 

 াননজ না তাজ আর্পআ একটি  ীঘ িনৈোর্  ও ্টিআ প্রর্ক্রোে পর্জণত হনন এনং তা ব্যেসােও হনে পেনন। পাঁচ. ককাননা ককাননা অর্প িত সম্পর্ি 

প্রতযপ িনণজ ্য ট রাইাই্যনানানআ আনন ন কজা াানন কস সম্পনকি স্পষ্ট কনজ নআা আনে কা ওই সন সম্পর্ি তার্আকাভুক্ত কেন্ট কনাটির্িনকশন দ্বাজা 

সজকাজ ্নেণনক অনেত কজানন। ওই কেন্নট সম্পর্িজ র্নশ  র্ননজণ থাকনন। এ কক্ষনত্র ককাননা সম্পর্ি তার্আকাভুক্ত না কেন্ট 

কনাটির্িনকশনভুক্ত হওোজ কক্ষনত্র ককাননা ভুআভ্রার্ি থাকনআ না এনকনানজই না  পনে থাকনআ সৈস্যাজ অি থাকনন না। েে. স্পষ্ট কনজ আইনন 

নআা আনে কা প্রতযপ িণনাাগ্ সম্পর্িজ অথ ি হনআা 'অর্প িত সম্পর্ি আইননজ অধীনন তোনধাে কতৃিক অর্প িত সম্পর্ি র্হসানন তার্আকাভুক্ত কজা 

হইোনে এইরূপ সম্পর্িজ ৈনে াাহা এই আইন প্রণেননজ অব্যনর্হত পূনন ি সজকানজজ  খনআ না র্নেিনণ র্েআ এনং াাহা প্রতযপ িণনাাগ্ ্নর্হতকজ 

সম্পর্ি' অথ িাৎ ক ননািজ সম্পর্ি, ৈঠ, শ্মশান, সৈার্ধনক্ষত্র না ধৈীে প্রর্তিাননজ না  াতব্য প্রর্তিাননজ সম্পর্ি এনং াাহা এই আইন প্রনতিননজ 

অব্যনর্হত পূনন ি সজকানজজ  খনআ না র্নেিনণ র্েআ। সাত. এই আইন অনুাােী াাজা এই সম্পর্ি কিজত কপনত পাজননন তাজ ৈার্আক, স্বত্ববার্ধকাজী 

স্বাথ িার্ধকাজী র্হনসনন আনন নকাজীনক প্রর্তিা কজাজ কা্টিও কৈ ্টিআ হনন না। আট. প্রতযপূ িণনাাগ্ সম্পর্িজ তার্আকাে কাসন সম্পর্িজ 

অিভু ির্ক্ত র্নর্েদ্ধ কজা হনেনে তানত আনে এভানন ককাননা সম্পর্ি অর্প িত সম্পর্ি ননহ ৈনৈ ি এই আইন প্রনতিননজ পূনন ি াথাাথ আ াআত চূোি 

র্সদ্ধাি র্ ো থার্কনআ অথনা এই আইন প্রনতিননজ পূনন ি কা ককাননা সৈে তোনধােক কতৃিক অর্প িত সম্পর্িজ তার্আকা হইনত অনমুক্ত কজা হইোনে 

এরূপ সম্পর্ি না সজকাজ কতৃিক সংর্নর্ধনদ্ধ সংস্থা না অয ট ককাননা সংেঠন না ককাননা ব্যর্ক্তজ র্নকট স্থােীভানন হস্তাির্জত না স্থােী ই্াজা প্র ি 

সম্পর্ি না ককাননা সংর্নর্ধনদ্ধ সংস্থাজ র্নকট অর্প িত এৈন সম্পর্ি াাহা র্শল্প না নার্ণর্্যক প্রর্তিানন এনং উহাজ আওতাধীন সম্প  না উহাজ 

ককাননা অংশ র্ননশে হস্তাির্জত কর্জো থার্কনআ কসই হস্তাির্জত সম্পর্ি অথনা এৈন অর্প িত সম্পর্ি াাহা ককাননা ককাম্পার্নজ কশোজ না অয ট 

ককাননা প্রকানজজ র্সর্কউর্জটি না ্নস্বানথ ি অর্ধগ্রহণ কজা হইোনে এৈন ককাননা অর্প িত সম্পর্ি। নে. ১৯৬৫ কথনক এ াানত াাজা র্না িাতীত হনে 

এই সম্পর্ি নাে হনে তযাে কনজ ক শাির্জ হনেনেন তাজা এই সম্পর্িজ ৈার্আকানা স্থােীভানন হাজাননন।  শ. আইননজ র্নধান ননআই কাসন কআাক 

্াআ  র্আআমূনআ ভুো র্ডর্গ্র না জাে অ্িন কনজ না ্নজ খআ কনজ ৈার্আকনক উঠিনে র্ নে র্নতার্েত কনজ ক শাির্জ কনজনেন না ্াআ কজকড ি 

মতর্জ কনজ, ্াআ আৈআনাৈা না ্াআ  ান না র্নক্রে কনআাজ ৈােনৈ এসন সম্পর্ি গ্রাস কনজনেন এনং ৈার্আকনক ক শাির্জ হনত নাে কনজনেন 

অথনা অনস্ত্রজ ভে, হুৈর্ক, খন, নাজীধে িণ প্রভৃর্ত ঘটিনে ভীর্তপ্র শ িন ৈাজিত ৈার্আকনক তার্েনে র্ নে ভুো কাােসা্সী কজকড ি প্রণেন না অয ট 

ককাননা র্ৈথ্যা  র্আআ মতর্জ কনজ কভাে খআ কজনেন না দুনীর্তজ ৈােনৈ না আ াআতনক ভুআ ধাজণা র্ নে নানা অপকীর্তিজ ৈােনৈ অর্প িত 

সম্পর্িজ ভুো ৈার্আকানা প্রর্তিা কনজনেন কাসন কীর্তিৈানজা এই তথাকর্থত প্রতযপ িণ আইন তান জ প্রর্ত অে এনং তান জ ককাননা প্রকাজ শার্স্ত 

ক ো না কসসন সম্পর্ি উদ্ধাজ কজা না তাজ ৈার্আক/উিজার্ধকাজীন জ কিজত ক ো হনন না। এোনজা. িনআ শতকজা ৯০ কথনক ৯৫ ভাে অর্প িত 

সম্পর্িজ মনধ ৈার্আক না তান জ উিজার্ধকাজীজা উপকৃত কতা হনননই না নজং ক্ষর্তগ্রস্ত হননন স্থােীভানন এই তথাকর্থত নার্তআ আইননজ 

ৈােনৈ। কাটুকু সম্পর্ি কিজত ক ো হনন তাজও প্রর্ক্রো ্টিআ কজা হনেনে। শুধু তাই নে- ক শতযােী না স্থােী নার্সো নে এই অজুহানতই 

আাভনান কনজ ক ো হনি অয টােকাজীন জ এই নার্তআ আইননজ ৈােনৈ। একথা স্পষ্ট কনজ নআা প্রনো্ন ৈনন কর্জ এই সাম্প্র ার্েক ও নন িজ 

আইনটিজ র্শকাজ কা ককাটি ককাটি েজংঃংজহৈ চেঢ়েঁধ জেহ তান জ সম্পর্িই কতা শত্রম্ন সম্পর্ি কঘােণা কজাজ ৈােনৈ তান জ ক শতযানে নাে 

কজা হনেনে। আ্ ককাননা মনর্তক না আইনেত যুর্ক্তনত অয টােভানন াাজা ক শতযােী হনত নাে হনেনে তান জ ৈার্আকানা আইন কনন হজণ কজা 

হনন।  ীঘ িকাআ ধনজ এই আইন নার্তআ  ার্ন কজনত র্েনে কতা সজকার্জ  আ, অয টায ট র্ননজাধী  আ, র্হন্দু-কনৌদ্ধ-র্িস্টান ঐকয পর্জে  একথাই আানখা 

ককাটিনাজ ননআনেন কা এই নন িজ আইন ককাটি ককাটি ৈানুনেজ ক শতযানেজ কাজণ এনং শত র্না িাতননজও কাজণ। আ্ এসন কথা ভুনআ াাওোজ 

কাজণ র্ক? ক নশ নসনাসকাজীজা কতা আইনত নীর্তৈাআা অনুাােী এৈর্ন পাননন অয টন জও কপনত হনন আনুপার্তক। আনৈর্জকাে না অয টত্র কেনআ 

কাৈন সম্পর্িজ ৈার্আকানা াাে না এ কক্ষনত্রও তা হওো চআনন না। সম্প্র াে র্ননশনেজ সম্পর্ি হনআ না র্ননশে ক নশ চনআ কেনআ তাজ সম্পর্িজ 

ৈার্আকানাও আইননজ ৈােনৈ হজণ কজা হনন তা আন ৌ ৈানা াানন না। সুতজাং এক কথাে অর্প িত সম্পর্ি আইন নার্তআ কঘােণা কজা কহাক। দুই 

নেজ সৈে ক ো কহাক ওই সম্পর্িজ র্নন নশ অনস্থানকাজী ৈার্আকানান জ তাজা ার্  র্িনজ এনস নাংআান নশ নসনাস কজনত চাে তান জ 

ৈাতৃভূর্ৈনত থাকনত চান কস কথা সজকাজনক ্াননত এনং তান জ থাকাজ অর্ধকাজ ও নাের্জকত্বও প্রতযপপ িণ কজা কহাক। াাজা র্িনজ আসনত 

অর্নচ্ছুক তাজাও ৈার্আকানা পাননন তনন কসই সম্পর্িজ র্নক্রে আব্ধ অথ ি এ ক নশ র্নর্ননোনেজ শতি জুনে ক ো কহাক। নস্তুত এখন ক খা াানি, 

ককাননাভাননই ওই সম্পর্ি কাউনক কিজত ক ো হনি না। আইনটি এখননা কাা িকজ কজা হনি না। ১৯৬৫ সানআ প্রণীত পার্কস্তার্ন এই আইনটি 

র্ র্ব্য ২০১৯ এও সজকার্জভানন নহাআ। জনণশ মৈত্র: একুনশ প কপ্রাপ্ত সাংনার্ ক 

 


