মৃত্যুদণ্েডর আইেন স্বস্িত
এেকর পর এক ধর্ষণ ও িনপীড়েনর ঘটনার প্রিতবােদ ক্েষােভ ফুঁসেছ
সারা েদশ। সবারই দািব, ধর্ষেণর মেতা জঘন্য অপরােধর সর্েবাচ্চ
শাস্িত মৃত্যুদণ্েডর িবধান করেত হেব। এ দািবেত রাজপেথ আন্েদালেন
েনেমেছ িশক্ষার্থীসহ িবিভন্ন মহল। মানববন্ধন, সড়ক অবেরাধ, িমিছল,
িমিটং ও িববৃিতেত সবারই একই দািব। এর পিরপ্েরক্িষেত সরকার
ধর্ষেণর সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্ড করেত সংশ্িলষ্ট আইন
সংেশাধেনর উদ্েযাগ িনেয়েছ। এসংক্রান্ত একিট প্রস্তাব আগামী
েসামবার মন্ত্িরসভার ৈবঠেক েতালা হেব বেল জািনেয়েছন আইনমন্ত্রী
আিনসুল হক। সরকােরর এই উদ্েযাগেক স্বাগত জািনেয়েছ আইনজ্ঞ,
সুধীসমােজর প্রিতিনিধসহ িবিভন্ন শ্েরিণ-েপশার মানুষ। তােদর
অেনেকই বলেছ, শাস্িত মৃত্যুদণ্ড হেল ধর্ষেণর মেতা অপরাধ কমেব,
েদশবাসীর মধ্েয স্বস্িত িফের আসেব।

তেব এ িনেয় িমশ্র প্রিতক্িরয়াও রেয়েছ। িবিশষ্টজনেদর েকউ েকউ
বলেছন, শুধু মৃত্যুদণ্েডর আইন করেলই হেব না, এই আইেনর সিঠক
প্রেয়ােগর ক্েষত্ের কেঠার পর্যেবক্ষণ থাকেত হেব। ‘ধর্ষণ ও
িনর্যাতন
িবেরাধী
বাংলােদশ’
ব্যানাের
রাজধানীর
শাহবােগ
আন্েদালনরত েনতােদর েকউ েকউ বেলেছন, ধর্ষণ প্রিতেরােধ শুধু
মৃত্যুদণ্ড নয়, সামািজক প্রিতেরাধ ও জাগরণ প্রেয়াজন। সমােবশ েথেক
ধর্ষণ ও িনপীড়ন বন্েধ দৃষ্টান্তমূলক শাস্িত িনশ্িচতসহ ৯ দফা দািব
উত্থাপন করা হেয়েছ।

আইনমন্ত্রী আিনসুল হক গত বৃহস্পিতবার সাংবািদকেদর বেলন, ‘একিট
জনেগাষ্ঠীর দািবর পিরপ্েরক্িষেত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িনর্েদেশ
আইন পিরবর্তেনর পদক্েষপ িনচ্িছ। আগামী েসামবার ক্যািবেনেট এ
িবষেয় িসদ্ধান্ত হেব।’

সরকােরর এ উদ্েযাগেক স্বাগত জািনেয়েছন রাষ্ট্েরর নবিনযুক্ত
প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্িন েজনােরল এ এম আিমন উদ্িদন। িতিন
গতকাল কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘একজন মানুষ িহেসেব ও একজন আইনজীবী

িহেসেব বলব, বর্বরতম এই অপরােধর শাস্িত মৃত্যুদণ্ড করা হেল তা
সমেয়াপেযাগী হেব।’ িতিন আেরা বেলন, ‘একজন মানুষেক হত্যা করা আর
ধর্ষণ করা সমান অপরাধ। কারণ িযিন ধর্ষেণর িশকার হচ্েছন তাঁেক েতা
সামািজকভােব হত্যাই করা হচ্েছ। তাই সরকার েয উদ্েযাগ িনেয়েছ,
েসটা অবশ্যই প্রশংসনীয়।’

ধর্ষেকর সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্েডর িবধান করার েঘাষণােক
স্বাগত জািনেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদষ্টা রােশদা েক.
েচৗধূরী কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘ধর্ষেণর কেঠারতম শাস্িতর প্রেয়াজন।
িকন্তু আইন করেলই েয কেম আসেব তার িনশ্চয়তা েনই। আইেনর
প্রেয়াগটাও জরুির। সাধারণত েদখা যায়, প্রভাবশালীেদর প্রশ্রেয়র
কারেণ, প্রভাবশালীেদর রক্ষার জন্য আইেনর প্রেয়াগই হয় না। আমরা
অপরাধ কের পার েপেয় যাওয়ার একটা সংস্কৃিত এবং একই সঙ্েগ
েদাষােরােপর সংস্কৃিতর মধ্েয রেয়িছ। রাজৈনিতকভােব েদাষােরাপ
হচ্েছ, অথচ সব সরকােরর আমেলই এই সব অপরাধ সংঘিটত হচ্েছ।’ িতিন
বেলন, ‘আেরকিট িবষয় হচ্েছ মূল্যেবােধ চরম অবক্ষয়। আমরা রাজনীিতর
েদাষােরাপ করিছ, অথচ িসেলেটর এমিস কেলেজর ঘটনার প্রধান আসািম েতা
পালাচ্িছল পিরবােরর সহায়তায়। এ ব্যাপােরও আমােদর সেচতন হেত হেব।’

সুপ্িরম েকার্েটর জ্েযষ্ঠ আইনজীবী ও েফৗজদাির আইন িবেশষজ্ঞ সােবক
িবচারপিত মুনসুরুল হক েচৗধুরী কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘পত্রপত্িরকার
মাধ্যেম জানেত েপেরিছ, সরকার ধর্ষেণর িবচােরর আইন সংেশাধন কের
সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্ড করার উদ্েযাগ িনেয়েছ। সমেয়র সঙ্েগ
তাল িমিলেয় আইন সংেশাধন করা হেব, এটা স্বাভািবক। তেব েদখেত হেব,
েসই আইন েযন সংিবধান পিরপন্থী না হয়।’

িতিন বেলন, মানুষ হত্যায় শাস্িতর িবধান আেছ দণ্ডিবিধর ৩০২ নম্বর
ধারায়। এই ধারায় অপরাধ প্রমািণত হেল শাস্িত হেব মৃত্যুদণ্ড অথবা
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ধর্ষেণর শাস্িত এমনটাই হওয়া উিচত। তেব মেন
রাখেত হেব, শুধুই মৃত্যুদণ্েডর িবধান কের অপরাধ কমােনা যােব না।
অপরাধ কমােত হেল মাদক ও ধর্ষেণর মেতা অপরােধর িবরুদ্েধ
সামািজকভােব প্রিতেরাধ গেড় তুলেত হেব। তরুণ প্রজন্েমর মেন ৈনিতক
েবাধ জািগেয় তুলেত হেব। েস জন্য অিভভাবক, িশক্ষক, রাজনীিতিবদসহ
সবাইেক এিগেয় আসেত হেব।

আেরক
েফৗজদাির
আইন
িবেশষজ্ঞ
সুপ্িরম
েকার্েটর
আইনজীবী
অ্যাডেভােকট আিমনুল ইসলাম কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘ধর্ষেণর অপরােধর
শাস্িত মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উিচত। সরকােরর পদক্েষপেক স্বাগত জানাই।’
িতিন আেরা বেলন, ‘এ রকম কেঠার আইন করেত হেব এবং ওই আইন কার্যকর
করেত হেব। জনগেণর মধ্েয একিট বার্তা িদেত হেব েয এ ধরেনর জঘন্য
অপরাধ কের ছাড় পাওয়া যােব না। এ অপরাধ করেল মৃত্যুদণ্ড হেব।
তাহেল অপরাধ িকছুটা হেলও কমেব বেল মেন কির।’

বাংলােদশ িহউম্যান রাইটস ফাউন্েডশেনর েচয়ারপারসন ও প্রধান
িনর্বাহী অ্যাডেভােকট এিলনা খান কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘এই
মৃত্যুদণ্েডর িবধান সিঠক প্রেয়াগ যিদ না হয়, তাহেল েকােনা লাভ
হেব না। সিঠক প্রেয়ােগর ক্েষত্ের কেঠার পর্যেবক্ষণ থাকেত হেব।’

নারী
আন্েদালেনর
েনত্রী
খুশী
কিবর
কােলর
কণ্ঠেক
বেলন,
‘মৃত্যুদণ্ড হেলই অপরাধ কেম যােব, এমনটা না। েযটা েদখার িবষয়, তা
হেলা িবচারপ্রক্িরয়া। েযখােন দ্রুত হওয়ার কথা েসখােন দীর্ঘ হয়।
তদন্ত িকভােব হয় জানা যায় না। একিট প্রিতেবদেন েদখলাম মাত্র ৪
শতাংশ িবচার হেয়েছ ধর্ষেণর। আমরা যিদ পুেরা ব্যবস্থােক বদলােত না
পাির, জবাবিদিহর সংস্কৃিত না িনেয় আসেত পাির, তাহেল সুফল পাওয়া
যােব না। নারী-িশশু িনর্যাতন দমন আইন েযটা হেয়েছ, েসটার সমস্যাটা
েকাথায়—এ িবষেয় সবাই বেস িসদ্ধান্ত েনওয়ার সময় এেসেছ।’

আন্েদালনকারীরা যা বলেছ : ধর্ষেণর সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্েডর
িবধান করার েঘাষণা িদেয়েছ সরকার, এর পরও েকন আন্েদালন—এ প্রশ্েনর
জবােব শাহবােগ ধর্ষণিবেরাধী আন্েদালেনর অন্যতম সংগঠক ছাত্র
ইউিনয়েনর সাধারণ সম্পাদক অিনক রায় কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘েকবল
আইেনর মাধ্যেম িকংবা মৃত্যুদণ্ড িদেয় ধর্ষণ দমােনা সম্ভব হেব না।
এর সঙ্েগ অেনক ব্যাপার জিড়ত রেয়েছ। েস কারেণই আমরা ৯ দফা দািব
উত্থাপন কেরিছ। ধর্ষণ দমােনার জন্য সামািজক প্রিতেরাধ ও জাগরণ
প্রেয়াজন।
নতুন
সাংস্কৃিতক
জাগরেণর
মাধ্যেমই
েকবল
ধর্ষণ
প্রিতেরাধ সম্ভব।’

মহাসমােবেশ

েদওয়া

বক্তব্েয

ঢাকা

িবশ্বিবদ্যালেয়র

আন্তর্জািতক

সম্পর্ক িবভােগর অধ্যাপক তানিজম উদ্িদন খান বেলন, ‘রাষ্ট্রেক
জবাবিদিহর আওতায় না এেন ফাঁিসর দািব করার মধ্য িদেয় রাষ্ট্রেক
আেরা নৃশংস হেত আমরা উৎসািহত করিছ। ধর্ষেণর জন্য সর্েবাচ্চ
শাস্িত খুবই জরুির, িকন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এ িনেয় ভণ্ডািম হেল
ফাঁিস িকংবা ক্রসফায়ার, েসটা আমার িকংবা আপনার ওপর প্রেয়াগ হেব।
িমথ্যা অিভেযাগ িদেয় আমােদর িবপেদ েফলা হেব। এই অবস্থায় শুধু
সরকার নয়, রাষ্ট্রব্যবস্থার পিরবর্তন দরকার।’

েকান েদেশ কী শাস্িত : বাংলােদেশ বর্তমােন ধর্ষেণর সর্েবাচ্চ
শাস্িত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হেলও প্রিতেবশী ভারত, ইরান, চীন,
গ্িরস, রািশয়া, েসৗিদ আরব, সংযুক্ত আরব আিমরাত, আফগািনস্তানসহ
এিশয়া-ইউেরােপর বহু েদেশই ধর্ষেণর অপরােধ ফাঁিসেত ঝুিলেয়,
প্রকাশ্েয িশরশ্েছদ কের, গুিল কের িকংবা আগুেন পুিড়েয় মৃত্যুদণ্ড
কার্যকর করার িবধান প্রচিলত আেছ।

ভারেত ২০১৩ সােল ধর্ষেণর শাস্িত আেগর েচেয় কেঠার করা হেয়েছ।
েদশিটেত িবেশষ ক্েষত্ের ধর্ষকেক মৃত্যুদণ্ড েদওয়া হচ্েছ। তেব
সচরাচর সাত বছর েথেক ১৪ বছেরর কারাদণ্ড েদওয়া হয়। চীেন ধর্ষেণর
সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্ড। তেব িকছু িকছু ক্েষত্ের পিরস্িথিতর
গুরুত্ব িবেবচনায় ধর্ষেকর েযৗনাঙ্গ েকেট েদওয়া হয়। ইরােন সাধারণত
ধর্ষকেক জনসমক্েষ ফাঁিসেত ঝুিলেয় অথবা গুিল কের মৃত্যুদণ্ড
কার্যকর করা হয়। গ্িরেস ধর্ষেণর অিভেযাগ প্রমািণত হেল শাস্িত
িহেসেব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় আগুেন পুিড়েয়। িমসের জনাকীর্ণ
এলাকায় জনসমক্েষ ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।
উত্তর েকািরয়ায় ধর্ষকেক ফায়ািরং স্েকায়ােড িনেয় মাথায় গুিল কের
শাস্িত কার্যকর করা হয়। আফগািনস্তােন আদালেতর রােয়র চার িদেনর
মধ্েয ধর্ষেকর মাথায় গুিল কের মৃত্যুদণ্েডর রায় কার্যকর করা হয়।
েসৗিদ আরেব জনসমক্েষ ধর্ষেকর িশরশ্েছদ করা হয়। সংযুক্ত আরব
আিমরােত ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

