
নাযীয প্রতি তিংিা : মৃত্যুদণ্ডেয নত্যন তফধান 

া আরভ ফাদা 

 

 ১৩ অণ্ডটাফয “নাযী ও তশুতনম যািন দভন আইন-২০০০” এ র িংণ্ডাধনী এণ্ডন ফািংরাণ্ডদণ্ড ধল যণ্ডেয ণ্ডফ যাচ্চ াতি 

তণ্ডণ্ডফ মৃত্যুদ ণ্ডেয তফধানিংক্রান্ত ‘নাযী ও তশুতনম যািন দভন (িংণ্ডাধন) অধ্যাণ্ডদ , ২০২০’ লী ষক নত্যন অধ্যাণ্ডদণ্ড ই 

কণ্ডযণ্ডেন ফািংরাণ্ডদণ্ডয যাষ্ট্রতি মভাোঃ আফদুর াতভদ। যাষ্ট্রতিয অধ্যাণ্ডদণ্ডয পণ্ডর িংণ্ডাতধি আইনটি কাম যকয ণ্ডেণ্ডে।  

ইতিভণ্ডধ্য জািীে িংণ্ডদ “নাযী ও তশু তনম যািন দভণ্ডন (িংণ্ডাধন) তফর-২০২০ া ণ্ডেণ্ডে।  এভনতক এ আইণ্ডনয আওিাে 

ইণ্ডিাভণ্ডধ্য টাঙ্গাইলর এক  আদারি মেণ্ডক াঁচ  ধল যণ্ডকয মৃত্যুদোণ্ডদও মদ ওো ণ্ডেণ্ডে। পণ্ডর মদণ্ডয আিতিি জনগে এফিং 

উতিগ্ন অতববাফকণ্ডদয ভণ্ডধ্য তকছুটা ণ্ডরও স্বতি মনণ্ডভ এণ্ডণ্ডে।  

 

 ম্প্রতি তফতবন্নস্থাণ্ডন ধল যণ্ডেয ঘটনা দ্রুত মফণ্ডে মাওোে মদণ্ডয বাফমূতিয অণ্ডনকটা ক্ষু ণ্ন ণ্ডেণ্ডে। এয ভণ্ডধ্য গি ৪ 

অণ্ডটাফয মনাোখারীণ্ডি একজন নাযীণ্ডক (৩৭) তফফস্ত্রকযে তনম যািণ্ডনয তবতিও াভাতজক মমাগাণ্ডমাগভাধ্যণ্ডভ বাইযার ওোয 

য মদজুণ্ডে প্রতিফাদ ও ভাণ্ডরাচনায ঝে ওণ্ডে। রাগািায ধল যে এফিং মমৌনতনীিণ্ডনয তফরুণ্ডে মদজু মে ধল যকণ্ডদয মৃত্যুদণ্ডেয 

আইনপ্রেেণ্ডনয দাতফয মপ্রতিণ্ডি আইণ্ডনয িংণ্ডাধনীটি ভতিবাে অনুণ্ডভাদ ন ণ্ডলল অধ্যাণ্ডদ আকাণ্ডয জাতয  ে। ২০০০ াণ্ডরয 

‘নাযী ও তশু তনম যািন দভন’ আইণ্ডনয ‘ধল যে, ধল যেজতনি কাযণ্ডে মৃত্যু র াতি ইিুাতদ প্রণ্ডে ৯(১) ধাযা মলত, ফািংরাণ্ডদণ্ড 

ধল যণ্ডেয ণ্ডফ যাচ্চ াতি  তের মাফজ্জীফন কাযাদে। িণ্ডফ ধল যণ্ডেয তকায নাযী ফা তশুয মৃত্যু ণ্ডর ফা দর মফণ্ডধ ধল যণ্ডেয ঘটনা ে 

নাযী ফা তশুয মৃত্যু ণ্ডর ফা আি ণ্ডর , ণ্ডফ যাচ্চ াতি তের মৃত্যুদে অেফা মাফজ্জীফন কাযাদে। উব েমিণ্ডে ন্যুনিভ একরি 

টাকা কণ্ডয অে যদণ্ডেয তফধানও যমেমে। ম আইনটিণ্ডিই তযফিযন এণ্ডন ‘ধল যে প্রভাতেি ণ্ডর মৃত্যুদে ফা মাফজ্জীফণ্ডনয তফধান’ মৄক্ত 

কযা মেমে। মই াণ্ডে অে যদণ্ডেয তফধান মিা োকণ্ডেই। আয অধ্যাণ্ডদণ্ড ভাভরায তফচায মল কযণ্ডি েেভা ফা ১৮০ তদণ্ডনয 

ফাধ্যফাধকিাও আণ্ডযা কযা ণ্ডেণ্ডে। ২০০০ াণ্ডর জাতযকৃি ‘নাযী ও তশুতনম যািন দভন’ আইণ্ডনয ৩৪টি ধাযায  মলে ১২টিণ্ডিই 

তফতবন্ন অযাণ্ডধয াতি ত মমফ মৃত্যুদণ্ডেয তফধান তের। যফিীণ্ডি অুাতি তন েিে ও ভানফাচায  িংক্রান্ত দুটি আইণ্ডনয অিং 

পৃেক ওোে এ আইণ্ডনয ািটি ধাযা ে মৃত্যুদণ্ডেয তফলেটি ফার োণ্ডক। ‘নাযী ও তশুতনম যািন দভন আইন , ২০০০’ এয ৯(১) 

ধাযাে ফরা ণ্ডেণ্ডে , ‘মতদ মকাণ্ডনা পুরুল মকাণ্ডনা নাযী ফা তশুণ্ডক ধল যে কণ্ডযন , িাা ইণ্ডর তিতন মাফজ্জীফন শ্রভ কাযাদণ্ডে 

দেনীে ইণ্ডফন এফিং ইায অতিতযক্ত অে যদণ্ডেও দেনীে ইণ্ডফন। ’ নত্যন অধ্যাণ্ডদণ্ড  এই ৯(১) ধাযাটি িংণ্ডাধন কণ্ডয একই 

অযাণ্ডধ মৃত্যুদে অথফা মাফজ্জীফলনর তফধান িংমৄক্ত কযা  মেমে। িংণ্ডাতধি আইন অনুমােী ৯(১) উধাযাে ‘মাফজ্জীফন শ্রভ 

কাযাদে’ ব্দগুণ্ডরায তযফণ্ডিয ‘মৃত্যুদে ফা মাফজ্জীফন শ্রভ কাযাদে’ ব্দগুণ্ডরা প্রতিস্থান কযা ণ্ডেণ্ডে। 

 

 এ প্রণ্ডে প্রধানভিী  ণ্ডলখ া সনা ফণ্ডরণ্ডেন , ধল যকণ্ডদয াতফকিা মেণ্ডক নাযীণ্ডদয যিা কযণ্ডিই মৃত্যুদণ্ডেয তফধান। 

আইনভিী ফণ্ডরণ্ডেন, ধল যণ্ডেয াজা মৃত্যুদে কযাে এ অযাধ কণ্ডভ আণ্ডফ। েক তযফন ও মত্যভিী ওফােদুর কাণ্ডদয ফণ্ডরন , 

ধল যণ্ডেয দাণ্ডে ণ্ডফ যাচ্চ াজা তনতিি ণ্ডর অযাধীণ্ডদয ভণ্ডধ্য বীতি তিতয ণ্ডফ। তিংিা ও ধল যে ফন্ধ কযণ্ডি ণ্ডর এ ধযণ্ডনয 

কণ্ডোয আইন প্রণ্ডোণ্ডগয প্রণ্ডোজন। ভতরা ও তশুতফলেক প্রতিভিী পতজরাত্যন মনা ইতিযা ফণ্ডরণ্ডেন , ধল যণ্ডেয াজা মৃত্যুদণ্ডেয 

ভাধ্যণ্ডভ নাযীয িভিােনও এতগণ্ডে মগর। উণ্ডেখ্য , ইযান, মৌতদ আযফ , তভয, ইযাক, ফাযাইন ও উত্তয মকাতয োয ভণ্ডিা 

মফতকছু মদণ্ড ধল যণ্ডেয অযাণ্ডধ মৃত্যুদণ্ডেয তফধান যমেমে। 

 

 ফািংরাণ্ডদণ্ড ধল যণ্ডেয ঘটনায িংখ্যা , িথ্যউাত্ত ম যাণ্ডরাচনা কযণ্ডর মদখা মাে , মদণ্ড ধল যণ্ডেয িংখ্যাবৃতে মণ্ডেণ্ডে।  শুধু 

পুতরণ্ডয তযিংখ্যানানুমােী ফািংরাণ্ডদণ্ড ২০১৯ াণ্ডর ধল যণ্ডেয ঘটনা ঘণ্ডটণ্ডে ৫ ,৪০০টি। িথ্যানুমােী , ফািংরাণ্ডদণ্ড ধল যণ্ডেয ায 

৩.৮০ অে যাৎ প্রতিরাখ নাযী-তশুয ভণ্ডধ্য প্রাে ৪ জন নাযী-তশুণ্ডকই ধল যণ্ডেয তকায ণ্ডি ণ্ডেণ্ডে , মা স্মযেকাণ্ডরয ইতিাণ্ড 

ফণ্ডচণ্ডে মফত। ১৯৯১ , ২০০১, ২০১১ ও ২০১৮ াণ্ডর প্রতিরাণ্ডখ ধল যণ্ডেয ায মোক্রণ্ডভ ০.৩৯ , ২.৩৭, ২.৩৮ ও ২.৪৫ জন। 

তযিংখ্যানভণ্ডি, ২০১৮ াণ্ডরয ত্যরনাে ২০১৯ াণ্ডর ধল যণ্ডেয ায ফাোয তযভাে প্রতিরাণ্ডখ ১.৩৫ জন ফা এক-তৃিীোিং 

(ফািংরাণ্ডদ পুতর মিণ্ডকাোট যা য ওণ্ডেফাইট, ২০১৯)। িণ্ডফ নাযী-তশুয প্রতি াতফ যক তিংিা ফা তনম যািণ্ডনয প্রকাতি ঘটনায 

ভাো আযও অণ্ডনকণ্ডফত। ২০১৭ ও ২০১৮ াণ্ডরও মোক্রণ্ডভ প্রতিরাণ্ডখ এ ায তের ৮.১৮ ও ৭.২১ জন। এভনতক ২০১৯ াণ্ডরয 

প্রেভ ৬ ভাণ্ড নাযী ও তশুতনম যািণ্ডনয ঘটনা ঘণ্ডটণ্ডে ১০ াজায ১৫৯টি এফিং এ ায আণ্ডগয প্রাে তিগুে।   
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অন্যতদণ্ডক, আইন ও াতর মকন্দ্র (আক) এয িথ্যভণ্ডি , ২০১৮ াণ্ডরয ত্যরনাে ২০১৯ াণ্ডর ধল যণ্ডেয িংখ্যা তিগুে 

ণ্ডেণ্ডে। ২০১৮ াণ্ডর মমখাণ্ডন মভাট নাযী ও তশু ধল যণ্ডেয িংখ্যা তের ৭৩২টি , মখাণ্ডন ২০১৯ াণ্ডর িা মফণ্ডে দাঁতেণ্ডেণ্ডে ১ াজায 

৪১৩টি (আক , ২০২০)। এফ তভতিো ও িণ্ডথ্যয আোণ্ডর লুতকণ্ডে োকা প্রকৃি ঘটনা এয মচণ্ডেও অণ্ডনকণ্ডফত ণ্ডি াণ্ডয। 

িণ্ডেণ্ডচ মবণ্ডরয িথ্যানুমােী , তফণ্ডদত ভীিা মভািাণ্ডফক ফািংরাণ্ডদণ্ড ধল যণ্ডেয ায প্রতিরাণ্ডখ ১০ জন এফিং ভগ্র তফণ্ডে আভাণ্ডদয 

অফস্থান ৪০িভ। ধল যেণ্ডিণ্ডে আভাণ্ডদয মেণ্ডক অধোঃতিি মদগুণ্ডরায ভণ্ডধ্য দতিে আতিকা , মরণ্ডাণ্ডো, মফািণ্ডাোনা, 

মাোতজল্যান্ড ও সুইণ্ডিণ্ডন ধল যণ্ডেয াযও মোক্রণ্ডভ প্রতিরাণ্ডখ ১৩২ , ৯৩, ৮৩, ৭৮ ও ৬৩ জন (িণ্ডেণ্ডচ মবণ্ডর , ৬ অণ্ডটাফয 

২০১৯)। তযিংখ্যান অনুমােী বাযণ্ডি প্রতিরাণ্ডখ ৮ জন নাযীধল যণ্ডেয তকায ে , মা ফািংরাণ্ডদণ্ডয ত্যরনাে কভ। এ মেমকই 

আভাণ্ডদয নাযীতশুয প্রতি তিংিা ও ধল যণ্ডেয প্রফেিা আিাজ কযা মাে। ধ ষলের পল সফচারপ্রাথী নারী ও সলশু এফং তালদর 

সরফালরর সদন কালট প্রচে যন্ত্রোয়। এই ালসফক ফফ ষ রতার স্মৃসত তারা সকছুলতই কাটিলয় উঠলত ালর না। নষ্ট য় তালদর 

ামাসিক, াসরফাসরক িীফন। 

 

 ফািংরাণ্ডদণ্ড প্রতিফেয মম তযভাে ধল যে , নাযী ও তশুতনম যািণ্ডনয ঘটনা ঘণ্ডট , ম ত্যরনাে তফচাণ্ডযয ায অিুন্ত কভ। 

এণ্ডদণ্ডয মভণ্ডরাতরটন এরাকাে রাইব্যুনাণ্ডর নাযী ও তশুধল যণ্ডেয মম তফচায ে , মখাণ্ডন ভাে ২.৬ িািং ভাভরাে চূোন্ত যাে 

ে। অেচ ২০১৮ াণ্ডর মৄক্তযাণ্ডষ্ট্র পুতরণ্ডয নতেফে অযাধীয ভণ্ডধ্য ৩৩.৪ িািং অযাধীণ্ডকই মগ্রপ্তায কযা ণ্ডেণ্ডে। যাোণ্ডনয 

িথ্যণ্ডভািাণ্ডফক, প্রতিাজায ধল যণ্ডেয ভণ্ডধ্য ৩৮৪টি পুতরণ্ডয কাণ্ডে নতেফে ে , ৫৭টিণ্ডি মগ্রপ্তাণ্ডযয ঘটনা ঘণ্ডট , ১১টি তফচাতযক 

প্রতক্রোে মাে, ৭টি মি ১ ফেণ্ডযয মফত াতি মদো ে এফিং ৬টিণ্ডি কাযাগাণ্ডয াোণ্ডনা ে। ফািংরাণ্ডদণ্ড মফতয বাগ মিণ্ডে ৯০ 

তদণ্ডনয ভণ্ডধ্য িদন্তণ্ডণ্ডল চূোন্ত চাজয মদোয তফধান োকণ্ডরও পুতরণ্ডয কভ যবায ভাভরায চাজযতট ঠিক ভণ্ডে মদ ওো ম্ভফ ে 

না। চাজযতণ্ডটয ইচ্ছাকৃি ফা অতনচ্ছাকৃি দুফ যরিায কাযণ্ডেও ভুক্তণ্ডবাগী নাযী ও তশু ন্যােতফচায মেণ্ডক ফতিি ণ্ডে োণ্ডকন।  

 

 ম্প্রতি িংণ্ডাধণ্ডনয আণ্ডগ নাযী ও তশু তনম যািন দভন আইণ্ডনয ভাভরাটি তনষ্পতত্তয তনধ যাতযি ১৮০ তদন ভে মেঁণ্ডধ 

মদওো োকণ্ডরও মল না ণ্ডর কী ণ্ডফ িায উণ্ডেখ না োকাে এই সুণ্ডমাগ মনন আইনজীফীযা। পণ্ডর দপাে দপাে ভাভরায িাতযখ 

ণ্ডে ও ততেণ্ডে মাে। আণ্ডগ আদারণ্ডি মকউ ািু তদণ্ডি এণ্ডর যকাতযবাণ্ডফ িাণ্ডদয মািাোি তনতদ যষ্ট তযভাে খযচ মদওো 

ণ্ডিা তকন্তু, এখন মই টাকা প্রদান কযা ফন্ধ ণ্ডে মগণ্ডে। মািাোি খযচ মদওোয কাযণ্ডে ািীযা আদারণ্ডি ািু তদণ্ডি 

উৎাতি ণ্ডিা। এখন খযচ তনণ্ডজণ্ডদয তদণ্ডি ে এজন্য ািী তনণ্ডজও আণ্ডি চাে না। 

 

 সুিযািং নত্যন অধ্যাণ্ডদ অনুমােী ধল যকণ্ডদয মগ্রপ্তায কণ্ডয তফচাণ্ডযয কােগোে দাঁে কযাণ্ডি ণ্ডফ এফিং দ্রুি ভাভরায 

তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা কযণ্ডি ণ্ডফ। ধল যে ফ অযাধমূরক কভ যকােণ্ডযাণ্ডধ জনগণ্ডেয াভাতজক অেীকায অিংগ্রেও অিুন্ত 

জরুতয। এজন্য ভাণ্ডজয ধভীে প্রতিষ্ঠান ও ধভীে মনিাণ্ডদয ভাধ্যণ্ডভ ব্যাক গেণ্ডচিনিাসৃতষ্টয কযণ্ডি ণ্ডফ। অধ্যাণ্ডদজাতযয য 

ইণ্ডিাভণ্ডধ্য একটি আদারি মেণ্ডক ধল যকণ্ডদয পাঁতয দোণ্ডদ মদওো ণ্ডেণ্ডে , মা জাতিয ভণ্ডধ্য আায আণ্ডরা জাতগণ্ডেণ্ডে। আভযা 

এখাণ্ডন মই যাণ্ডেয তথ্য ত্যণ্ডর ধযসি--- 

 

 “নাযী ও তশুতনম যািন দভন আইন-২০০০ ” এয িংণ্ডাধণ্ডনয য ফ যপ্রেভ (১৫ অণ্ডটাফয) ধল যেভাভরাে াঁচজণ্ডনয 

মৃত্যুদে মদন টাোইণ্ডরয নাযী ও তশু তনম যািন দভন রাইব্যুনাণ্ডরয তফচাযক খাণ্ডরদা ইোতভন। যকায আইন িংণ্ডাধন কণ্ডয 

ধল যণ্ডেয াজা মৃত্যুদে মঘালোয যযই অযণ্ডেয য িংঘফে ধল যেভাভরাে এ যাে মদো ে , মতদও যােটি ণ্ডেণ্ডে পুযণ্ডনা 

আইণ্ডনই। প্রণ্ডিুক আাতভণ্ডক আদারি একরাখ টাকা কণ্ডয জতযভানাও কণ্ডযণ্ডে। 
 

 ভাননীে প্রধানভিীয তনণ্ডদ যনায তযণ্ডপ্রতিণ্ডি আইন ভিোরণ্ডেয দ্রুি দণ্ডি গ্রণ্ডেয ভাধ্যণ্ডভ নাযী ও তশু তনম যািন 

দভন আইন-২০০০ এয িংণ্ডাধণ্ডনয পণ্ডর মদণ্ড ধল যণ্ডেয ভণ্ডিা অযাধ উণ্ডেখণ্ডমাগ্য াণ্ডয কভণ্ডফ ফণ্ডর আা কযা মাে।  
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