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ততম সমেয় অপরাধীেদর িবচার ও দৃ া মূলক শাি  িনি ত করেত ব থ হওয়ায় ধষেণর ঘটনা বৃি
পেয়েছ মেম পযেব ণ িদেয়েছ হাইেকাট। আদালত বেলেছ, সা িতক সমেয় দেশ ধষণ, িবেশষ কের

িশ  ধষণ ও ধষণ-পরবতী  হত ার মেতা  ঘৃণ  অপরাধ  বেড়ই চেলেছ।  এই অপরােধর সে  জিড়ত
অপরাধীর ততম সমেয় িবচার ও দৃ া মূলক শাি  িনি ত করেত না পারার দায় মূলত রাে র ওপরই
বতায়। এে ে  িবচার িবভাগও জবাবিদিহর ঊে  নয়। ব ড়ার একিট িশ  ধষণ মামলার আসািমর
জািমনসং া  আিপল িন ি  কের পযেব ণসহ এ রায় িদেয়েছ হাইেকাট। একইসে  ধষণসহ নারী ও
িশ  িনযাতন দমন আইেন দােয়রকৃত মামলাসমূহ ত িন ি র জ  ছয় দফা িনেদশনা দওয়া হেয়েছ।
িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহম ও িবচারপিত মা.  মা ািফজরু রহমােনর সম েয় গিঠত হাইেকােটর
িডিভশন বে র দওয়া এই রােয়র অ িলিপ গতকাল সামবার ি ম কােটর ওেয়বসাইেট কাশ করা
হেয়েছ।

রােয়র  পযেব েণ  আদালত  বেলেছ,  ‘আমােদর  অিভ তা  হেলা  য,  ধষণসং া  মামলার  আসািমরা
অিধকাংশ ে ই বপেরায়া ও ধূত কিৃতর। এরা িভকিটম ও তার পিরবােরর ওপর চাপ- ভাব িব ার
কের  আদালেত  সা  দােন  ভয়ভীিত,  েলাভনসহ  িবিভ  ধরেনর  টেকৗশল  অবল ন  কের।

িবেশেষ সািলেশর নােম সামািজক িবচার কের িভকিটম ও তার পিরবারেক মামলা ত াহাের বাধ
এবং আদালেত সা  দােন িবরত থাকার জ  চাপ েয়াগ কের থােক। এ অব ায় সা ী র া আইন

ণয়েনর িবক  নই। আমরা ত াশা করিছ, সরকার ততম সমেয় এ িবষেয় আইন ণয়ন করেব।’

আদালত বেলেছ, দেশর িবিভ  নারী ও িশ  িনযাতন দমন াইবু নােল উে খেযাগ সংখ ক ধষণ ও ধষণ-
পরবতী হত াসহ নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইেনর মামলাসমূহ িবচােরর জ  অেপ মাণ। এর মেধ
চার-পাঁচ বছেরর পুেরােনা মামলার সংখ াও নহাত কম নয়। অিভেযাগ গঠেন িবল  এবং যিু সংগত
কারণ ছাড়া ধায তািরেখ রা পে  সা ী উপি ত না হওয়ায় াইবু নাল কতকৃ কেয়ক মাস পরপর তািরখ
পড়েছ। যিদও এ আইেনর ২০(৩) ধারায় ভােব উে খ রেয়েছ মামলা িবচােরর জ  নিথ াি র
তািরখ হেত ছয় মােসর মেধ  িবচারকাজ সমা  করার। এছাড়া নািন  হেল তা শষ না হওয়া পয

িত কমিদবেস িবচার পিরচালনার কথাও বলা হেয়েছ।  িক  এই িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ ও
িতপালন  করা  হে  না।  িবচার  িবলে র  জ  াইবু নাল,  পাবিলক  িসিকউটর  ও  সংি  পুিলশ

কমকতােক  ি ম  কাট  ও  সরকােরর  িনকট  িলিখতভােব  ব াখ া  দােনর  িনেদশনা  থাকেলও
সম য়হীনতার কারেণ সংি েদর জবাবিদিহ দৃ মান নয়। এ কারেণ ছয় দফা িনেদশনাসমূহ বা বায়েন

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত রােয়র অ িলিপ াইবু নােলর সব িবচারেকর কােছ পাঠােত বলা হেয়েছ।

িনেদশনাসমূহ :সমন জািরর পর ধায তািরেখ অিফিশয়াল সা ীেদর (ম ািজে ট/ পুিলশ/িচিক সক বা
অ া  িবেশষ গণ) সা  দােন আদালেত হািজর হেত হেব। সে াষজনক কারণ ছাড়া সা  দােন
হািজর না হেল সা ীর িব ে  িবভাগীয় ব ব া হেণর পািরশ এবং েয়াজেন বতন বে র আেদশ
িদেত িবেবচনা করেব াইবু নাল। অ া  সা ীর উপি িত ও িনরাপ া িনি েত মিনটিরং কিমিট গঠেনর
কথা বলা হেয়েছ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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