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প্রেি বিজ্ঞবিনারী ও শিশু ধর্ ষণ মামলার দ্রুত শনস্পশির আহবান মাননীয় প্রধান শবচারপশতর
আজ সকাল ১১ টায় জাতীয় মানবাশধকার কশমিননর জাতীয় ইননকায়াশর কশমটি নারী ও শিশুর প্রশত সশহিংসতা ও ধর্ ষণ
ররানধ করণীয় শনধ ষারণ শবর্য়ক ভার্চয়ষ াল মতশবশনময় সভার আনয়াজন কনর। সভায় ৬৪ রজলার রজলা ও দায়রা জজ, সকল নারী ও
শিশু শনর্ ষাতন দমন ট্রাইযুনানানলর শবচারক ংবিং চীজ ডশিশসয়াল ম্যাশজনেট/ চীজ রমনট্রাপশলটন ম্যাশজনেটগণসহ রমাট ২৪৯ জন
অিংিগ্রহণ কনরন। সভায় প্রধান অশতশির আসন অলঙ্কৃত কনরনেন গণপ্রজাতন্ত্রী বািংলানদনির মাননীয় প্রধান শবচারপশত জনাব সসয়দ
মাহমুদ রহানসন। সভার়্ সভাপশতত্ব কনরন নাশেমা রবগম ংনশিশস, মাননীয় রচয়ারম্যান, জাতীয় মানবাশধকার কশমিন। শবনির্ অশতশি
শহনসনব উপশিত শেনলন জনাব ি. কামাল উশিন আহনমদ, সাব ষক্ষশণক সদস্য, জাতীয় মানবাশধকার কশমিন; জনাব রমাোঃ মইনুল
কশবর, সশচব, রলশজসনলটিভ ও সিংসদ শবর্য়ক শবভাগ ংবিং জনাব রমাোঃ রগালাম সারওয়ার, সশচব, আইন ও শবচার শবভাগ, আইন,
শবচার ও সিংসদ শবর্য়ক মন্ত্রণালয়; সম্মাশনত অশতশি শহনসনব উপশিত শেনলন জনাব সুদীপ্ত মুখাশজষ, আবাশসক প্রশতশনশধ, ইউংনশিশপ।
প্রধান অশতশির বক্তনে মাননীয় প্রধান শবচারপশত নারী ও শিশু ধর্ ষণ ও শনর্ ষাতন সিংশিষ্ট শবচার দ্রুত ও সঠিকভানব শনস্পশির
লনক্ষা শবজ্ঞ শবচারকনদর মূল্যবান শদক- শননদ ষিনা রদন। শতশন বনলন, "ধর্ ষণ ংকটি জঘন্য অপরাধ। ধর্ ষনণর শিকার নারী বা শিশুর সাক্ষা
শবশ্বাসনর্াগ্য হনলই ধর্ ষকনক িাশি রদওয়া র্ায়। ংসকল মামলার দ্রুত শবচানরর লনক্ষা সব ষাত্মক প্রনচষ্টা চাশলনয় রর্নত হনব। আশম আিা
করব, ধর্ ষনণর মামলা পশরচালনাকানল কারও দ্বারা আদালত প্রভাশবত হনব না। শবচারহীনতা/ শবচানর শবলনের অশভনর্াগ রিনক পশরত্রাণ
পাওয়ার জন্য আমরা সনব ষাচ্চ রচষ্টা চাশলনয় র্াশি। রায় প্রদানন কালনক্ষপণ করা কাম্য নয়। প্রনয়াজনন ভুক্তনভাগীনক ক্ষশতপূরণ শদনত
হনব। আমানদর লক্ষা রাখনত হনব, শনরপরাধ েশক্ত র্ানত সাজা না পায় আর অপরাধী র্ানত শনিার না পায়।"
মাননীয় রচয়ারম্যান ধর্ ষনণর মামলার িাশি দ্রুত কার্ ষকর করার আহ্বান জানান। শতশন বনলন, আমরা নুসরাত ধর্ ষণ ও হতাা
মামলার দ্রুত রায় রদনখশে র্া প্রিিংসনীয়। শকন্তু রায় ংখননা কার্ ষকর হয়শন। সকল ধর্ ষণ ও নারী শনর্ ষাতন মামলার দ্রুত রায় ংবিং রায়
কার্ ষকর হনল ংধরনণর জঘন্য অপরাধ কনম আসনব বনল শতশন মন্তে কনরন। পািাপাশি, শবশভন্ন মহনলর মনে ধর্ ষক ও ভুক্তনভাগীর
শবনয় সম্পশকষত আদালনতর শননদ ষনির সমানলাচনা উনেখ কনরন শতশন।
সভার়্ কশমটির আহবার়্ক রজসশমন আরা রবগম স্বাগত বক্তনে কশমটির কার্ ষক্রম ংবিং শবচারকনদর কানে তার প্রতাািার
শবর্র়্গুনলা উপিাপন কনরন। শবজ্ঞ শবচারকগণ নারী ও শিশু ধর্ ষণ ও শনর্ ষাতন কশমনয় আনার লনক্ষা করণীয় সম্পনকষ তানদর মতামত
ংবিং ংসকল মামলার শবচারকার্ ষ পশরচালনার রক্ষনত্র প্রশতবন্ধকতা তুনল ধনরন। উনেখ্য, রদনি প্রিমবানরর মত ংকটি ন্যািনাল
ইননকায়াশর করনে জাতীয় মাশনবাশধকার কশমিন। কশমিননর সম্মাশনত সদস্য সানবক শসশনয়র রজলা ও দায়রা জজ রজসশমন আরা
রবগমনক আহ্বায়ক কনর ১১ সদস্য-শবশিষ্ট ন্যািনাল ইননকায়াশর কশমটি গঠন কনরনে কশমিন। কশমটি ইননকায়াশর রিনর্ কশমিননর
সানি রর্ৌিভানব ংকটি প্রশতনবদন প্রণয়ন ও সরকারনক সুপাশরি প্রদান করনব।
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