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চলিত বছেরর 13 জনু নােটাের দাসপুর uপেজলায় জালাল uিdনেক kিপেয় হতয্া কের eকদল দবুৃর্t।
িতিন uপেজলার িবয়াঘাট iuিনয়েনর সাবগাড়ী eলাকায় সফুরা েবগম হতয্া মামলার pধান সাkী।
আর 17 আগs চুয়াডা ায় আলমডা া uপেজলায় মারামাির ঘটনার মামলার সাkীেক মারধেরর পর
তার  (সাkী)  েমেয়েক  ধষর্ণ  কের  আসািম  লাlু  o  তার  সহেযাগীরা।  িনযর্ািততার  বাবা  বাদী  হেয়
আলমডা া থানায় eকিট ধষর্ণ মামলা কেরন।
িবিভn মামলার সাkীর oপর হামলার ঘটনা ধু দাসপুর বা আলমডা ায় নয়, বছেরর পর বছর ধের
েদেশর িবিভn a েল ঘটেছ eমন ঘটনা।
তাi িবষয়িটর t aনধুাবন কেরi 2011 সােল ‘সাkী সুরkা’ িশেরানােম eকিট নতুন আiন করার
uেদয্াগ  েনয়  তৎকালীন  আoয়ামী  লীগ  সরকার।  িকn  নানা  আমলাতািntক  জিটলতায়  aদয্াবিধ েসিট
আেলার মুখ েদেখিন। আেদৗ েসিট pণয়ন হেব িকনা- তা িনেয় সংশয় pকাশ কেরেছন আiন িবেশষjসহ
সংি রা।
তােদর  মেত,  সােড়  আট  বছর  আেগ  psািবত  ei  আiেনর  খসড়া  ৈতির  করা  হয়।  ধু  তাi  নয়,  eিট
pণয়েন রেয়েছ হাiেকােটর্ রo িনেদর্শনা। ei দীঘর্ সমেয় আiন o sরা  মntণালয় সmn কেরেছ pেয়াজনীয়
পরীkা-িনরীkাo। িকn eখােনi েশষ নয়, সmpিত eিট িনেয়  হেয়েছ নতুন ভাবনা।

  আলমগীর েহােসন
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e বয্াপাের আলাদা আiন না কের ‘সাkয্ আiন’ (eিভেডn aয্াk) সংেশাধন কের সাkী সুরkার িবষয়িট
anভুর্ k করা  যায় িকনা- েস  িবষেয়  েনয়া হেয়েছ আেরকিট  নতুন  uেদয্াগ।  e িনেয়  আবার  হেc
পরীkা-িনরীkা।  সব  িমিলেয়  ei  আiেনর  ভিবষয্ৎ  eক  রকম  aিনি ত  বেল  আশ া  pকাশ  কেরেছন
িবেশষjরা।
সংি েদর আরo aিভমত, নতুন আiন pণয়ন aথবা িবদয্মান েকােনা আiন সংেশাধন aথর্াৎ েযভােবi
েহাক না েকন, সাkীেদর সুরkার িবষয়িট িনি ত হoয়া খুবi জ ির। কারণ সাkীর pিত মিকর ঘটনা
pায়i ঘটেছ। e কারেণ িবিভn মামলায় সাkীরা pভাবশালীেদর িব েd সাkয্ িদেত pায়i aনীহা pকাশ
কেরন।
সাkয্ েদয়ার  কারেণ  আসািমপk েথেক  সাkীেক  ভয়ভীিত েদখােনাসহ  জীবননােশর মিকo েদয়া  হয়।
eমনিক সাkয্ েদয়ায় সাkীর জীবননােশর ঘটনাo ঘেটেছ।
aনয্িদেক সাkীেদর aনপুিsিতেত aেনক েফৗজদাির মামলায় aিভেযাগ pমাণ করা যায় না। eেত েকােনা
েকােনা সময় মামলার pকৃত আসািমরা খালাস েপেয় যায়। পাশাপািশ িবলিmত হয় িবচার কাযর্kমo।
জানেত চাiেল আiন, িবচার o সংসদিবষয়ক মntণালেয়র আiন o িবচার িবভােগর সিচব েমা. েগালাম
সােরায়ার  যুগাnরেক  বেলন,  সাkী  সুরkার  িবষয়িট  েtর  সে  েদখেছ  মntণালয়।  বতর্ মােন  ‘সাkয্
আiন’ (eিভেডn aয্াk) সংেশাধন িনেয় eকিট কিমিট কাজ  কেরেছ। চলিত মােস েsকেহাlাররা
মতামত েদেবন। েসখােন সাkী সুরkার িবষয়িট আসেত পাের। সাkী সুরkার জনয্ িক আলাদা আiন
দরকার, নািক েসখােন িবষয়িট anভুর্ k করা যায়- েস বয্াপাের pেয়াজনীয় সুপািরশ করেব ei কিমিট।
গত  সােড়  আট  বছেরo  সাkী  সুরkা  আiন  না  হoয়ায়  uেdগ  pকাশ  কেরেছন  আnজর্ ািতক  aপরাধ
াiবুয্নােলর pিসিকuটর রানা দাশ p। িতিন kবার যুগাnরেক বেলন, বতর্ মান eবং সােবক আiনমntী

eতিদন বেল eেসেছন, e িবষেয় eকিট িবেশষ আiন pণয়ন করেবন। আiন কিমশন েথেকo সুপািরশ
পাঠায়। িকn আমােদর দভুর্ াগয্ আiনিট eখনo হয়িন।
eক pে র utের িতিন বেলন, সাkয্ আiন (eিভেডn aয্াk) eকিট িভn িবষয়। eখােন সাkী সুরkার
িবষয়িট আসা িঠক হেব না। eর জনয্ eকিট িবেশষ আiন করা জ ির। যিদ সাkয্ আiেন সাkী সুরkার
িবষয়িট আনা হয়, তাহেল আমােদর দীঘর্িদেনর দািব আর আেলার মখু েদখেব না। aিনি ত হেয় পড়েব
সাkী সুরkার িবষয়িট।
pস ত, আiন  কিমশন 2011 সােলর  9  েফbয়াির  uিlিখত  আiনিট  pণয়েনর  জনয্  আiন  মntণালেয়
eকিট খসড়া েpরণ কের। কিমশন তােদর সুপািরশমালায় সুরkার aিধকার, সুরkা বয্বsা সmেকর্  তথয্
জানার aিধকার, সুরkা িবষেয় জাতীয় নীিতমালা কমর্সূিচ o বাsবায়ন সংsা, সুরkা েpাgােম anভুর্ িkর
আেবদন,  আেবদেনর  শতর্ াবিল,  সুরkাpাp  kিতgs  বয্িk  (িভকিটম)  বা  সাkীর  aিধকার,  সাkীেদর
aিধকার েভাগ িনি ত করা, সাkীর a ীকার, সাkীর িনরাপtাসহ 19িট সুপািরশমালা েpরণ কের। e
িবষেয়  জানেত  চাiেল  সmpিত  আiনমntী  আিনসুল  হক  যুগাnরেক  বেলন,  আiনিট  চূড়াnকরেণ  সংি
িবভাগ কাজ করেছ।
আiন কিমশেনর েচয়ারময্ান o সােবক pধান িবচারপিত eিবeম খাi ল হক যুগাnরেক বেলন, সাkী
সুরkা আiনিট হoয়া জ ির। e িবষেয় pধান ভূিমকা িনেত হেব sরা  মntণালয়েক।
িতিন  বেলন,  আিম  2013  সােল  আiন  কিমশেন  েযাগদান  কির।  েস  সময়  মানবতািবেরাধী  aপরাধ
াiবুয্নােলর সাkীেদর িনরাপtার িবষেয় িবিভn মহল েথেক দািব oেঠ। e িবষেয় আমােদর তরফ েথেক

uেদয্াগ েনয়া হেয়িছল। eছাড়া সাkী সুরkা আiন িনেয় েখাঁজখবর েনব, িকভােব আiনিট করা যায়।
‘সাkী  সুরkা’ আiন  pণয়েন  কিমশেনর  সুপািরেশ  বলা  হয়,  সাkীেদর  িনরাপtার  জনয্  ‘সাkী  সুরkা’
আiন pণয়ন করা aতীব জ ির হেয় পেড়েছ। eটা িনি ত েয, রা  সাkীেদর িনরাপtা িদেত বয্থর্ হেল
aপরাধীরা সােkয্র aভােব খালাস েপেত থাকেব, যা েদেশর আiন, িবচার বয্বsা o আiনশৃ লার জনয্
মারাtক মিক হেব।
‘সাkী সুরkা’ আiন pণয়ন o মামলার সু ু  eবং িনরেপk তদেnর জনয্ পৃথক sায়ী তদn সংsা গঠেন

সাkী সুরkা আiেনর ভিবষয্ৎ aিনি ত: খসড়া ঝুেল আেছ 8 বছর https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/218107/সাkী-সুর...

2 of 4 9/7/2019, 10:50 AM



ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

সরকারেক েজার সুপািরশ কের আiন কিমশন। কিমশন মেন কের, e ধরেনর আiন করা হেল সাkীরা
িনভর্ েয় আদালেত েফৗজদাির মামলায় সাkয্ িদেত আসেবন।
জানেত  চাiেল  সােবক  আiনমntী  বয্ািরsার  শিফক  আহেমদ  বেলন, ‘সাkী  সুরkা’ আiন  pণয়ন  করা
aতীব জ ির হেয় পেড়েছ। আেমিরকােত eক েsেটর সাkী aনয্ েsেট রাখা হয়। eভােব সাkী সুরkা
িদেত পারেল ভােলা।
িতিন  বেলন,  আiন  কিমশন  2011  সােল  uিlিখত  আiনিট  pণয়েনর  জনয্  আiন  মntণালেয়  eকিট
সুপািরশমালা  েpরণ কের। পের আiন  মntণালয়  eর  খসড়া  ৈতির কের  sরা  মntণালেয়  পাঠায়। eখন
আiনিট করার জনয্ sরা  মntণালয়েক uেদয্াগ িনেত হেব।
বতর্ মােন ‘সাkয্ আiন’ (eিভেডn  aয্াk) সংেশাধন  িনেয়  মntণালয়  কাজ  কেরেছ।  েসখােন  সাkী
সুরkার িবষয়িট রাখা যায় িকনা তা িনেয় ভাবেছ সংি  কিমিট। e িবষেয় সােবক ei আiনমntী বেলন,
সাkী সুরkার িবষয়িট যিদ েসখােন যথাযথ আেস তাহেল eেত েকােনা aসুিবধা আেছ বেল আিম মেন কির
না।
আদালেতর িনেদর্ শনা : গত জলুাi মােস eকিট ধষর্ণ মামলার রােয়র aিভমেত হাiেকাটর্  বেলেছন, ধষর্ণ
মামলার আসািমরা aিধকাংশ েkেti েবপেরায়া o দদুর্ াn pকৃিতর। eরা িভকিটম o তার পিরবােরর oপর
চাপ-pভাব  িবsার  কের।  আদালেত  সাkয্  pদােন  ভয়ভীিত,  pেলাভনসহ  িবিভn  ধরেনর  kটেকৗশল
aবলmন কের। তাi aিবলেm সাkী সুরkা আiন pণয়ন করা pেয়াজন। হাiেকাটর্  pতয্াশা কের dততম
সমেয় oi িবষেয় সরকার আiন pণয়ন করেব।
eর আেগ 2015 সােলর 7 িডেসmর সাkী সুরkা আiন করার uেদয্াগ িনেত sরা  o আiন মntণালয়েক
িনেদর্শ েদন হাiেকাটর্ । েফৗজদাির মামলা dত িন িtর জনয্ eবং িনধর্ািরত তািরেখ সাkীর uপিsিত o
িনরাপtা িনি ত করেত ei আiন করার িনেদর্শ েদয়া হয়।
eকিট  হতয্া  মামলার  আসািমর  জািমন  নািনর  সময়  িবচারপিত  eম  iনােয়তুর  রিহম  o  িবচারপিত
আমীর েহােসেনর সমnেয় গিঠত হাiেকাটর্  েব  ei আেদশ েদন। sরা  সিচব o আiন সিচবেক ei আেদশ
পালেনর িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ।
িবিভn  sােন  সাkীর  oপর  হামলা  :  2017  সােলর  4  িডেসmর  আnজর্ ািতক  aপরাধ  াiবুয্নােল
িবচারাধীন েকশবপুেরর নoেশর আলী খান হতয্া মামলার pধান সাkী েনপাল চnd েহােড়র (73) oপর
হামলার ঘটনা ঘেট। e ঘটনায় aিভযুk eকi gােমর শিহদলু iসলাম সরদারেক আটক কের পুিলশ।
2016 সােলর 1 জনু লkীপুর েজলা জজ আদালত চtের মামলার বাদী o সাkীসহ িতনজনেক মারধেরর
ঘটনা ঘেট। e ঘটনায় দ’ুজনেক েgফতার কের পুিলশ।
2011 সােলর 27 জানয়ুাির িপেরাজপুেরর মঠবািড়য়া uপেজলার েবতেমার iuিনয়েনর িনজািময়া বাজাের
ধষর্ণ  মামলার  pধান  সাkী  েমা.  হািলম  শরীফেক  eলাকার  িচিhত  সntাসী  o  ধষর্ণ  মামলার  আসািমরা
মারধর কের।
পুরান ঢাকার িব িজৎ হতয্া মামলার pতয্kদশর্ী সাkী িরকশাচালক িরপন সরদার। 2013 সােলর 21
েসেpmর সাkয্ িদেত শরীয়তপুর েথেক েস ঢাকায় আেস। সদরঘােট েপৗঁছার পর তােক পুিলেশর eক সদসয্
মারধর কের।
মানবতািবেরাধী  aপরাধ  মামলায়  িবeনিপ  েনতা  সালাহuিdন  কােদর  েচৗধুরীর  িব েd  সাkয্  েদন
মিুkেযাdা িসরাজলু iসলাম oরেফ িস  বা ালী।
িস  বা ালী াiবযু্নােল জািনেয়িছেলন, সাkয্ না েদয়ার জনয্ তােক 1 েকািট টাকা েদয়ার psাব করা
হেয়িছল। eটা agাহয্ কের সাkয্ েদয়ায় তােক হতয্ার মিক েদয়া হয়। e িনেয় থানায় সাধারণ ডােয়িরo
কেরিছেলন িতিন।
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pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
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