
  
2018 সােল 71 নারীেক হতয্া, চেল শারীিরক মানিসক িনযর্াতন

ঢাকার মধয্িবt পিরবােরর ucিশিkত সাবিরনা iসলােমর সে  কেয়ক মাস আেগ রাজধানীর ucমধয্িবt
পিরবােরর বয্বসায়ী পাt কায়সার আহেমেদর িবেয় হয়। িবেয়র সময় পাtীপেkর কাছ েথেক েকােনা দািব-
দাoয়া না থাকেলo সাবিরনার বাবা েমেয়র সুেখর জনয্ সংসােরর দািম আসবাবপt, eলiিড িটিভ, ি জ,
eিসসহ  মূলয্বান  সামgী  িকেন  েদন।  িকn  িবেয়র  কেয়ক  মাস  না  েযেতi  বয্বসার  জনয্  সাবিরনােক  তার
বাবার  কাছ  েথেক  েমাটা  aে র  টাকা  eেন  িদেত  চাপ  েদয়  কায়সার।  সাবিরনা  eেত  রািজ  না  হেল  pথেম
মানিসক িনযর্াতন, তারপর তা শারীিরক িনযর্াতেন গড়ায়।
ধু সাবিরনাi নয় ঢাকাসহ সারা েদেশ তার মেতা আরo aেনক ত ণীর পিরবার েমেয়র িবেয়েত সংসার
িছেয়  েদoয়ার  বাহানায়  পাtপk  o  তার  পিরবােরর  জনয্  দািম  আসবাবপt  িকেন  িদেcন।  aবশয্  eসব

সামgীর আদান-pদানেক সরাসির পাt-পাtীপk েযৗতুক বলেত নারাজ। িকn বতর্ মােন হরহােমশাi eমনিট
ঘটেছ। আশ ার িবষয় হেc েমেয়র সুেখর কথা েভেব িবেয়েত েমাটা aে র dবয্-সামgী িকেন েদoয়ার পরo
পাtপেkর চািহদা েমটােনা যােc না। আর পাtপেkর চািহদা েমটােত না পারেলi েমেয়িটর oপর েনেম আসেছ
aমানিুষক  িনযর্াতন।  হারােত  হেc  pাণ।  পযর্েবkেণ  েদখা  যােc  িবেয়র  eক  বছর  না  েযেতi  anঃসttা
গৃহবধূেক হতয্া কের আtহতয্া বেল pচার করা হেc। aথচ েদেশ েযৗতুক pিতেরােধ েযৗতুক িনেরাধ আiন,
2018 থাকেলo বাংলােদশেক েযৗতুেকর  aিভশাপ  েথেক  মkু করা যােc না ঢাকার  আদালেতর  িবচািরক
িনবnন খাতার িহসাব aনযুায়ী গত 17 বছের ঢাকায় 374 জন নারীেক েযৗতুেকর জনয্ হতয্া করা হয়। ei
িহসােব pিত বছর ঢাকায় েযৗতুেকর জনয্ গেড় 22 জন নারীেক হতয্া করা হয়। বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর
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কাছ েথেক pাp তেথয্, েযৗতুেকর কারেণ সবর্েশষ গত জলুাi মােস হতয্া করা হয় িতনজন নারীেক আর e
কারেণ িনযর্াতেনর িশকার হন আরo সাতজন নারী। মানবািধকার সংগঠন aিধকার-eর pিতেবদন aনুযায়ী
2018 সােল েযৗতুেকর কারেণ েমাট িনযর্াতেনর িশকার হয় 142 জন। eর মেধয্ 71 জন নারীেক হতয্া করা
হয় আর 69 জনেক শারীিরকভােব িনযর্াতন করা হয়। e ছাড়া েযৗতুেকর কারেণ মানিসক িনযর্াতেনর িশকার
হেয় আtহতয্া কেরন আরo দজুন। eর আেগ েযৗতুেকর কারেণ 2017, 2016 eবং 2015 সােল যথাkেম
256, 206 o 202 জন িনযর্াতেনর িশকার হন। েযৗতুেকর কারেণ 2008 েথেক 2018 পযর্n eক দশেক eক
হাজার 924 জন নারীেক িনযর্াতন কের হতয্া করা হয়। গত কেয়ক মােস েযৗতুেকর কারেণ িনযর্ািতত হেয়
েবশ কেয়কজন গৃহবধূর হতয্াকােn র ঘটনা ঘেটেছ। িসeনিজচালক আিমর েহােসেনর সে  চার মাস আেগ
েpম কের েগাপেন িবেয় কের শারিমন নােমর eক িকেশারী (17)। eরপর ঢাকার েমাহাmদপুেরর রােয়রবাজার
eলাকায় তারা বাসা  ভাড়া কের  সংসার   কেরন। িবেয়র  পর শারিমেনর পিরবােরর কােছ  50 হাজার
টাকার েযৗতুক েচেয়িছল। িকn েযৗতুেকর টাকা না েদoয়ায় শারিমেনর হাত-পােয়র রগ েকেট o মুেখ sচেটপ
েপিঁচেয়  তােক  হতয্া  কের  আিমর  েহােসন।  গত  16  আগs  েযৗতুেকর  বিল  হয়  পাবনার  েবড়া  uপেজলার
হাটুিরয়া  নাকািলয়া  iuিনয়েনর  চরণাকািলয়া  gােমর  গৃহবধূ  আlাদী  খাতুন।  িবেয়র  পর  েথেক  আlাদীেক
েযৗতুেকর  জনয্  তার  sামী িছিdক  o  তার  পিরবােরর  েলাকজন  শারীিরক  o  মানিসকভােব  িনযর্াতন  কের
আসিছল।  eরপর  িনযর্াতেনর  কারেণ  16  আগs  আlাদীর  মৃতুয্  হয়।  সাতkীরা  শহেরর  সুলতানপুর
পালপাড়ায় গৃহবধূ িদিপকা হাজরার sামী aিনেমষ পাল িবেয়র পর েথেকi েযৗতুেকর জনয্ িদিপকােক মারধর
কের আসিছল। চািহদামেতা কেয়ক দফা েযৗতুেকর টাকা িনেয়o িনযর্াতেনর হাত েথেক েরহাi পায়িন েসi
গৃহবধূ। িদিপকােক াসেরােধ হতয্ার পর ঘেরর আড়ার সে  ঝুিলেয় আtহতয্া বেল pচার করা হয়। সংি রা
জানান, েযৗতুক িনেরাধ আiেন নানা ধরেনর ফাঁকেফাকর থাকার কারেণ aেনক েkেt aপরাধীরা পার েপেয়
যােc।  েযৗতুক  িনেরাধ  আiেন  (2018)  েযৗতুেকর  সংjা  িনধর্ারেণ  বলা  হেয়েছ  মসুিলম  বয্িkগত  আiন
(শিরয়াহ)  pেযাজয্  হয়  eমন  বয্িkগেণর  েkেt  েদনেমাহর  বা  েমাহরানা  aথবা  িববােহর  সময়  িববােহর
পkগেণর  আtীয়sজন,  বnু-বাnব  বা  ভাকাkkী  কতৃর্ ক  িববােহর  েকােনা  পkেক  pদt  uপহার  সামgী
েযৗতুেকর  anভুর্k  হেব  না।  ei  সুেযােগ  মলূয্বান  aেনক  সামgীi  eখন  uপহােরর  নােম  েযৗতুক  িহেসেব
েদoয়া-েনoয়া চলেছ। েদেশ pচিলত েযৗতুক িনেরাধ আiন aনযুায়ী িববােহ েযৗতুক দািব, gহণ বা pদােনর
পাশাপািশ eেkেt সহায়তা করার aপরােধ সেবর্াc পাঁচ বছেরর কারাদ  o 50 হাজার টাকার aথর্েদ র িবধান
রাাখা হেয়েছ। বাংলােদশ িহuময্ান রাiটস aয্ােসািসেয়শেনর pধান িনবর্াহী aয্াডেভােকট eিলনা খান বেলন,
দঃুখজনক  েয  েদেশর  আiনpেয়াগকারী  সংsা েলা  েযৗতুেকর  aিভেযাগ  আমেল  িনেc  না।  িকছু  েkেt
িনরাপরাধ বয্িkেদর ei মামলায় জড়ােনা হেc eেত pকৃত মামলা েলা গিত হািরেয় েফলেছ। ধু আiেনর
মাধয্েম নয় েযৗতুক pিতেরােধ দরকার সামািজক সেচতনতা।
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