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আiন হাiেকােট র্ aসাংিবধািনক বেল িচি ত হেয়েছ। e িবষেয় সরকােরর আিপল সুি ম েকােট র্ িবচারাধীন। 
eখােন eকিট মামলার দ া  িশশুর কথা uে খ করা যায়। 3118 সােল হািবব ম ল নােমর eক িশশু ধষ র্ণ o 
হতয্ার দায় সব্ীকার কের। নারী o িশশু িনয র্াতন দমন াiবুয্নাল তােক মৃতুয্দ  েদন। হাiেকাট র্ তােক খালাস 
েদন, কারণ িবচািরক আদালত eখিতয়ারবিহভূ র্তভােব মামলািটর িবচার কেরেছন। েভালার 26 বছর বয়সী আ ল 
জিললেক ধষ র্েণর aপরােধ েভালার নারী o িশশু িনয র্াতন দমন াiবুয্নাল যাব ীবন কারাদ  েদন। জিলল 25 
বছর সাজা েখেটিছল, হাiেকাট র্ তােক মুি  েদন eবং 61 লাখ টাকা িতপূরণ েদoয়ার আেদশo দান কেরন। 
ei িতপূরেণর িবষয়িট পুনিব র্েবচনার দািব রােখ। eখন আমরা িশশুর সং া, ei আiেনর aতীত o ে াপট 
eবং দ িবিধর সংি  ধারা িনেয় eকটু আেলাচনায় েযেত পাির। 2971 সােল দ িবিধ কায র্কর হয়। সমসামিয়ক 
সমেয় iংিলশ কমন ল aব াiেম িশশুতব্েক িতন ভােগ ভাগ করা হেয়েছ—2) সাত বছেরর িনেচ, 3) সাত েথেক 
25 বছর, 4) 25 েথেক 32 বছেরর মে । থম দেলর িশশু aপরাধ করেত পাের না বেল ধের েনoয়া হেয়েছ, 
িদব্তীয় দেলর িশশুেদর ে ে  aপরাধ করেত পাের না ধের েনoয়াটা সা য্- মােণর oপর িনভ র্রশীল, তৃতীয় 
দেলর িশশুেদর স েক র্ বলা হেয়েছ—`After fourteen an infant comes under full criminal 
responsibility.' ভারতবেষ র্ তথা আমােদর েদেশ দ িবিধর 93 ধারায় সাত বছেরর কম বয়সী িশশুেক 
েফৗজদাির aিভেযােগর দায় েথেক মুি  েদoয়া হেয়েছ। শুধু েরলoেয় আiেন চল  যা ীবাহী ে েন পাথর 
িনে পকারী িশশুর aিভভাবেকর দািয়তব্ আেস। দ িবিধর 94 ধারা মেত, সাত বছেরর aিধক, িক  23 বছেরর 
কম বয়সী িশশু েকােনা aপরাধ করেত পাের না, যিদ না তার বুি বৃি  পিরপকব্ না হয়। আমােদর 
েদেশ  Children Act (Act No. xxxix of 1974) ব ব র সমেয় পাস হয়। oi আiেন eবং সব র্েশষ 
িশশু আiন, 3124 (3124 সােলর 35 নমব্র আiন)-eর 5 ধারা মেত, aনূধব্র্-29  বছর বয়স পয র্  সব ি  
িশশু। ei আiনিট জািরর মুখবে  বলা হেয়েছ—‘েযেহতু জািতসংঘ িশশু aিধকার সনেদ বাংলােদশ প ভু  
হiয়ােছ; eবং েযেহতু u  সনেদর িবধানাবিল বা বায়েনর িনিম  িব মান িশশু আiন রিহতপূব র্ক uহা 
পুনঃ ণয়ন o সংহত কিরবার লে য্ eকিট নতুন আiন ণয়ন করা সমীচীন o েয়াজনীয়; েসেহতু eতদব্ারা 
িন রূপ আiন করা হiল।’ 

িবরাজমান িশশু আiনিট eকিট u ম আiন। ei আiেনর িকছু ƣবিশ য্ ল  করার মেতা। েযমন—ধারা 24-েত 
বলা হেয়েছ, সব থানায় সাব-i েপ েরর িনেচ নেহ eমন eকজন aিফসারেক, স ব হেল নারী aিফসারেক 
িশশুিবষয়ক েডে র দািয়তব্ িদেত হেব। ধারা-26 : িশশু o া বয়  aপরাধীর eকে  চাজর্িশট দান িনিষ । যা 
আমরা বরগুনার িরফাত শরীফ হতয্া মামলায় েদেখিছ। ধারা-27 : িশশু-আদালত িনধ র্ারণ। িতিট েজলায় 
কমপে  eকিট eবং েমে াপিলটন eলাকায় eকািধক িশশু আদালত গিঠত হেব, যার িবচারক হেবন aিতির  
দায়রা জজ। ধারা-28 : িশশুরা েযেকােনা আiেনর সে  সংঘােত জিড়ত বা সং েশ র্ eেল বা েকােনা িশশু 
মামলায় জিড়ত থাকেল, oi মামলার িবচােরর eখিতয়ার শুধু িশশু আদালেতর থাকেব। ধারা-44 : েকােনা 
মারা ক aপরােধর জ  িশশুেক মৃতুয্দ  বা যাব ীবন কারাদ  েদoয়া যােব না। ধারা 45-e বলা হেয়েছ, 
মৃতুয্দ  বা যাব ীবন কারাদ  দােনর মেতা aপরাধ মািণত হেলo সেব র্া  21 বছর eবং aনূয্ন িতন বছেরর 
কারাদ  িদেয় িশশু u য়ন েকে  আটক রাখার আেদশ িদেত পারেবন শুধু িশশু আদালত। ধারা 45(4)-e বলা 
হেয়েছ, হতয্া, ধষ র্ণ, ডাকািত, দসুয্তা বা মাদক বসা বা a  েকােনা গুরুতর মামলায় aিভযু  িশশুর বয়স 29 
পূণ র্ হেল eবং মামলা িবচারাধীন থাকেল আদালেতর aনুমিত েম েজেল পাঠােত হেব। ধারা 45(5) মেত, eরূপ 
ে িরত ি েক কারাগাের a  িবচারাধীন বা দি তেদর সে  না েরেখ পৃথক oয়ােড র্ রাখেত হেব। ধারা-31-e 
িশশুর বয়স িনধ র্ারেণ াসি ক তািরখ হেব aপরাধ সংঘটেনর তািরখ eবং ধারা-32 আদালত কতৃর্ক িশশুর বয়স 
aনুমান o িনধ র্ারণ। িশশু আiন-3124 আiেনর ে ে  eকিট আপাত চমৎকার সংেযাজন। বা ব েয়ােগ eর 
েবশ িকছু aসংগিত eবং aসুিবধাo পিরলি ত হে  e আiেন। e আiনিটেত দুিট িদক আেছ, থমিট িশশুেদর 
কৃত aপরাধ, a িট িশশুেদর oপর কৃত aপরাধ, aসংগিত, বা ব aসুিবধা eবং a িত—ei আiেনর সুফল 



যথাযথভােব পাoয়া যােব না। িত  িশশুরা েযমন eর সুিবধা েভােগ থ র্ হেব, দুধ র্ষ র্ িশশুেদর িনয় ণ eবং 
সুপেথ আনাo কিঠন হেয় যােব ei আiেনর কারেণ। ভােলা িদক আiেনi আেছ, িবপরীত িদেকর িদেক দৃি  
েদoয়া েযেত পাের। েযমন—2) ei আiেনর িবধানগুেলার াপাের িবচারকেদর eবং পুিলেশর a তা। েস জ  
া মাণ আদালত, eমনিক েফৗজদাির আদালেতর িবচারকরাo ei আiনেক পাশ কািটেয় িশশুেদর িবরুে  রায় 

িদে ন। 3) িশশু আদালেতর aি তব্ : ei আiনিট কায র্কর হয় 31 জুন 3124 সােল, a িদেক িশশু আদালত 
গঠেনর াপন জাির হয় 24 eি ল 3125 সােল, aথ র্াৎ 21 মাস পের, eটা িতর সু  aভাব eবং 
a হণেযাগয্ সমনব্য়হীনতা। e ছাড়া িতিট েজলায় o েমে াপিলটান eলাকায় eখিতয়ার eবং aিধে  িনধ র্ারণ 
কের a  আiেনর ধারা 27(3) েমাতােবক িশশু আদালত গিঠত হoয়ার কথা আেছ। বা েব eর সব ােন eর 
যথাযথ কায র্কািরতা পিরলি ত হয় না। 4) থানায় নারী eসআiেয়র aধীেন সব থানায় িশশুিবষয়ক েড  সৃি  
করা হেয়েছ িক না সে হ করাi যায়। 5) ধারা 2৯(5)-eর িবধান েমেন িশশু আদালেত দািয়তব্ া  পুিলশ eবং 
আiনজীবীরা ‘মুফিত’েত দািয়তব্ পালন কেরন না। ei আদালতিটেত আলাদা করা eবং িভ  পিরেবশ সৃি র 
ব া গৃহীত হয়িন। 6) িশশু eবং দুধ র্ষ র্ িশশুেক ে ােরর পর থানায় েকাথায় রাখেব? থানায় নারী o পুরুেষর 

জ  হাজতখানা আেছ। িশশুেদর জ  েনi। ভয়ংকর খুিন-ধষ র্ণকারী িশশুেক থানায় িকভােব রাখেব? ে েধ রাখেব, 
না মু ভােব রাখেব? 7) িশশু েথেক ‘ ি ’েত পিরণত হoয়ার পর তােক েজলখানায় কারােভােগর জ  আলাদা 
oয়াড র্ েকাথায় পােব? 8) গুরুতর সম া : িশশুর বয়স িনধ র্ারণ ধারা 31, 32 েমাতােবক বয়স জানা সব সময় 
সিঠক হয় না। আমােদর েদেশ বরাবরi িশশুেদর বয়স চুির করা হয়। e ে ে  খােলদা িজয়ার uদাহরণ েদব না। 
আেগ েল বা eসeসিস পরী া েদoয়ার সময় িশ ক বা aিভভাবকরা eকটা বয়স িঠক কের িদেতন। স িত 
aিত a সংখয্ক িশশুর জে র পর তােদর সিঠক জ  সনদ েনoয়া হয়। eখেনা aগিণত িশশু সিঠক জ  সনেদর 
বাiের আেছ। বি  eবং ােম জ হণকারী েবিশর ভাগ িশশুর সিঠক সনদ েনi। তােদর ে ে  কী হেব? 
আদালত aনুমান করেত পােরন বা ডা াির পরী ার মা েম বয়স েপেত পােরন, েসটাo eেকবাের সিঠক বলা 
যায় না। েরিডoলিজর oপর িনভ র্র কের িতেবদেন িদন ণ িনধ র্ারণ স ব হয় না। েযমন—বলা হয় 26-27 
বছেরর মে । eর দব্ারা ায়িবচার িনি ত করা যায় না। aথচ ei আiেনর সব িকছুi িনভ র্র কের বয়েসর 
oপর। মূল িভি  aপরাধকালীন িশশুর কৃত বয়স। 9) শাি র ƣবষ  : েযমন—28 বছর 22 মাস 3৯ িদন বয়সী 
eকজন িশশু ধষ র্ণসহ খুন করেল সেব র্া  21 বছর, aনূয্ন িতন বছর সাজার িবধান রাখা হেয়েছ, a িদেক eক 
িদন বা 35 ঘ া েবিশ বয়সী ‘পুরুষ’ eকi aপরাধ করেল মৃতুয্দ  বা যাব ীবন দ  েপেত পাের। বয়েসর eক 
িদন েহরেফের সাজার eত বড় ƣবষ  সেচতন মানুষ েমেন িনেত চায় না। e ছাড়া িভকিটম পিরবার তার ক ার 
ধষ র্ক বা তার পুে র হ েকর eত বড় সুিবধা েমেন িনেত পাের না। ৯) বত র্মােনর িকেশার (িশশু) গয্াংেয়র েবশ 
িকছু েলামহষ র্ক aপরােধর কথা পি কায় জনগণ েদখেত পাে । তােদর eখনi িনয় েণর uপযু  সময়; নয়েতা 
খুন, ধষ র্ণ, িছনতাi, মাদকেক oরা aয্াডেভ ার বা িবেনাদন িহেসেব হণ করেব। 

আমরা aিভভাবকরা চাi, আমােদর িশশুরা সুস ান িহেসেব েবেড় uঠুক। াসি কভােব eকটা িবষয় uে খ করা 
েয়াজন েয িকছুিদন আেগ ভয়ংকর aপরােধ ে ারকৃত কেয়ক িশশু aপরাধীর সে  আলাপচািরতায় তারা 

আতি ত হoয়ার মেতা ত  কাশ কের। েসটা হে , ei িশশুরা আiেনর aি তব্ eবং তােদর জ  eর aনুকূল 
িদকগুেলা াত। িশশুর সং া eবং শাি র াপাের a ত ডাকািত, মাদক, ধষ র্েণর ে ে  আমরা নতুন িস া  
িনেত পাির িক না—েসটা িনেয় ভাবনার eখনi uপযু  সময়। ধষ র্ণ মামলার সাজা া  আসািম েভালার জিললেক 
61 লাখ টাকা জিরমানা দােনর আেদশিট িনেয় ভাবনার aবকাশ আেছ িক? িশশুর সং ার ে ে   English 
Law of Crimes-eর িদব্তীয়িট পয র্  eবং দ িবিধর ধারা 94 িমিলেয় নতুনভােব িনধ র্ারণ করা যায় িক না 
মেনািব ানী eবং িব  আiন গেবষকরা েভেব েদখেত পােরন। 

েলখক : সােবক আiিজিপ 


