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ধর্ণষ র োধধ আইন সংস্কো সহ ২১ দফো সুপোর শ
রনজস্ব প্ররিধেদক, ঢোকো
০৮ রিধসম্ব ২০১৮, ২১:৪৭
আপধিট: ০৯ রিধসম্ব ২০১৮, ০৯:৪৫
৩

ধর্ণষ আইধন সংস্কো শীর্ক
ষ আধ োচনো সভোয় েক্তো ো। রস িোপ রি নোয়িন, ঢোকো, ৮
রিধসম্ব । ছরে: রেজ্ঞরিনো ী-পুরুধর্ সিিো, অরধকো ও নযোয়রেচো প্ররিষ্ঠো জনয

ধর্ণষ আইধন সংধশোধন ও সংস্কো সহ ধর্ণষ র োধধ ২১ দফো সুপোর শ কধ ধছন
রেধের্ধক ো।
আজ শরনেো

োজধোনী রস িোপ রি নোয়িধন ধর্ণষ আইধন সংস্কো শীর্ক
ষ

আধ োচনো সভোয় রেধের্ধক ো িোাঁধদ সুপোর শ িু ধ ধধ ন। রদনেযোপী এ আধ োচনো
সভো আধয়োজন কধ েোং োধদশ র গ্যো এইি অযোন্ড সোরভষধসস ট্রোস্ট (ব্লোস্ট)।
২১ দফো সুপোর ধশ িধধয ধয়ধছ—১. আন্তজষোরিক িোনেোরধকো আইন ও েোং োধদশ
সংরেধোধন রনশ্চয়কৃি রিৌর ক অরধকোধ

সধে সোিঞ্জসয থোধক এেং রটকসই উন্নয়ন

অভীষ্ট ৫, ১০ ও ১৬ অজষধন জনয ধর্ণ-সংক্রোন্ত
ষ
আইন সংস্কো ক ো; ২. রকোধনোরূপ
বের্িয নো কধ ধর্ধণ
ষ
রশকো সে েযক্তক্ত (র ে-রগ্োত্র-ধি-েণ
ষ -জোরিসত্তো-প্ররিেরিিো
ষ
েো
র ৌনিোরনরেধশধর্)
ষ
নযোয়রেচো ও রন োপত্তো রনক্তশ্চি ক ো জনয ধর্ধণ
ষ
আইন সংস্কো
ক ো; ৩. োষ্ট্র পর চোর ি একটট ‘ক্ষরিপূ ণ িহরে ’ গ্ঠন ক ো, র খোধন ধর্ণষ প্রিোণ
হওয়ো সোধপধক্ষ ধর্ধণ
ষ
রশকো েযক্তক্ত ক্ষরিপূ ণ রপধি পোধ । এ রক্ষধত্র অপ োধী
রচরিি হধয়ধছ রক নো েো িো রেচো হধয়ধছ রক নো, িো রেধেচনো নো ক ো; ৪. রচরকৎসক,
আইনজীেী, পুর শ, রেচো ক, সিোজকিীসহ সংরেষ্ট সে রপশোজীেী ও কিকিষ
ষ ো
প্ররশক্ষণ িরিউ ও িযোনুয়ো প োধষ োচনো কধ রজন্ডো সিিো, হোইধকোধটষ রনধদষ শনো,
স্বোস্থ্য িন্ত্রণো ধয় প্রধটোক এেং নযোয়রেচো অরভগ্িযিো রক্ষধত্র নো ী র সে
অরভজ্ঞিো ও েোধো িুধখোিুরখ হয়, রসগুধ ো সোিোক্তজক রপ্ররক্ষি এেং
দোয়দোরয়ত্বসংক্রোন্ত িথয অন্তভুক্ত
ষ ক ো; ৫. রেচো ক, আইনজীেী, ফধ নরসক রেধশর্জ্ঞ
ও সিোজকিীধদ জনয সংস্কো কৃি আইন সম্পধকষ রনয়রিি প্ররশক্ষধণ েযেস্থ্ো ক ো;
৬. প্রোথরিক স্ত রথধক শুরু কধ সে স্তধ

পোঠযপুস্তধক নো ী প্ররি সরহংসিো, র ৌন

রন োিন
ষ
এেং সম্মরি ও পছন্দ ধো ণোধক অন্তভুক্ত
ষ ক ধি হধে, র ন সিোধজ এ রের্ধয়
স্বচ্ছ ধো ণো বির হয়; ৭. অপ োধধ রশকো েযক্তক্ত, সোক্ষী এেং ধর্ধণ
ষ
িোি ো পর চো নো
ও িদন্ত সংস্থ্ো িথয রেরভন্ন ফ ধিধট ও ভোর্োয় প্রচো ক ো; ৮. ধর্ণসংক্রোন্ত
ষ
আইন ও
রেচো পদ্ধরি রেধশর্ কধ নো ীপক্ষ ও অনযোনয েনোি স্বোস্থ্য িন্ত্রণো য়, িোি োয়
হোইধকোধটষ রনধদষ শনো (রজন্ডো রভরত্তক সরহংসিোয় প্ররিক্তক্রয়ো: স্বোস্থ্যধসেো
প্রদোনকো ীধদ প্রধটোক ) সহজ ভোর্োয় সংরেষ্ট সেো (রেচো ক, আইনজীেী, পুর শ,
সিোজকিী ও আইন সহোয়িো সংস্থ্ো) কোধছ প্রচো ক ধি হধে; ৯. র ধকোধনো র েরনরেধশধর্
ষ
সম্মরি ছোড়ো সে ধ ধন রপরনধট্রশনধক আওিোভুক্ত কধ ধর্ধণ
ষ
পুনঃ
সংজ্ঞোরয়ি ক ধি হধে; ১০. ‘সম্মরি’ প্রিযোহো হধি পোধ এিন রের্য় রেধেচনোয় রনধয়
ধর্ধণ
ষ
সংজ্ঞোধক সুস্পষ্ট ক ধি হধে; ১১. ে প্রধয়োগ্ েো শো ীর ক েোধো প্রদোন প্রিোধণ

অনুপরস্থ্রি ‘সম্মরি’ প্রদোন রেোঝোয় নো, িো সুস্পষ্ট ক ধি হধে; ১২. রকোধনো েস্তু েো
দ্রধেয েযেহো ধক অন্তভুক্ত
ষ কধ ‘রপধনধট্রশন’-এ সংজ্ঞো সুরনরদষ ষ্ট ক ো; ১৩. রছধ
রশশুধদ অন্তভুক্ত
ষ কধ নো ী ও রশশু রন োিন
ষ
দিন আইন, ২০০০-এ ‘রশশু’ শব্দটটধক
সুরনরদষ ষ্ট ক ো; ১৪. রকোধনোরূপ বের্িয নো কধ ধর্ধণ
ষ
রশকো সে েযক্তক্ত (নো ী, রশশু,
পুরুর্, প্ররিেিী েযক্তক্ত, রহজড়ো জনধগ্োষ্ঠী, রূপোন্ত কোিী েযক্তক্ত, আরদেোসী,
র ৌনকিীসহ সেো ) নযোয়রেচো ও রন োপত্তো রনক্তশ্চি ক ো জনয ধর্ণষ আইধন সংস্কো
ক ো; ১৫. ধর্ধণ
ষ
রশকো েযক্তক্ত ক্ষরিপূ ণ পোওয়ো রের্য়টট শিষসোধপক্ষ েো রেচোর ক
রেধেচনোয় নো র ধখ অপ োধী কোছ রথধক পোওয়ো েোধযিোিূ ক কধ নো ী ও রশশু
রন োিন
ষ
দিন আইধন, ২০০০-এ ১৫ ধো ো সংধশোধন ক ো; ১৬. অপ োধধ গুরুত্ব ও
প্রকৃরি অনু োয়ী শোক্তস্ত রনক্তশ্চি ক ো এেং অনযোনয র ৌক্তক্তক রের্য় র িন-অরভ ুধক্ত
েয়স ও িোনরসক স্বোধস্থ্য অেস্থ্ো রেধেচনোয় রনওয়ো জনয শোক্তস্ত প্রদোনসংক্রোন্ত
নীরিিো ো প্রণয়ন ক ো; ১৭.১৮৯৮ সোধ

রফৌজদোর কো রেরধধি
ষ
ভোর্ো ও শ্রেণ এেং

েুক্তদ্ধপ্ররিেিী েযক্তক্ত ো োধি ধর্ণষ িোি োয় সোক্ষয প্রদোন ক ধি পোধ , এিন েযেস্থ্ো র ধখ
আইনটট সংধশোধন ক ো; ১৮.১৮৭২ সোধ

সোক্ষয আইধন ধর্ণষ িোি োয়

অরভধ োগ্কো ী চোর ত্রগ্ি সোক্ষয গ্রহধণ রের্য়টট সম্পূণভোধে
ষ
রনরর্দ্ধ কধ আইনটট
১৫৫ (৪) ধো ো সংধশোধন ক ো; ১৯. আসোরিপধক্ষ আইনজীেী ো অরভধ োগ্কো ীধক
রজ ো সিয় োধি অেিোননোক ও অপিোনজনক প্রশ্ন ক ধি নো পোধ ন, িো-ও এ
আইধন রনক্তশ্চি ক ো; ২০. সোক্ষী সু ক্ষো আইন প্রণয়ন কধ ২০০৬ সোধ েোং োধদশ
আইন করিশধন বির ক ো খসড়ো সোক্ষী সু ক্ষো রে টট রেধশর্ কধ র সে েযক্তক্ত
জোরিসত্তো, েণ, ষ ধি এেং
ষ
প্ররিেিকিো কো ধণ বের্ধিয রশকো , িোধদ রপ্ররক্ষি
রেধেচনোয় রনধয় সেো সরে প োিশ ক
ষ ো এেং ২১. ওই প োিশ প
ষ েিী আইধন
অপ োধধ রশকো েযক্তক্ত ও সংরেষ্ট সোক্ষীধদ প্রোরিষ্ঠোরনক সু ক্ষো অরধকো , জরুর
পুনেোসন
ষ
ও রন োপত্তো প্রদোন কধ সোক্ষী সু ক্ষো রে পোস ক ো ও সোক্ষীধদ সু ক্ষো
চ িোন োখো।
অনুষ্ঠোধন প্রধোন অরিরথ েোং োধদশ িরহ ো পর র্ধদ সভোপরি আয়শো খোনি েধ ন,
ধর্ণষ িূ ি নো ী িোনেোরধকো রেোধধক ধ্বংস ক ো, িোধক পদোনি োখো েো অধস্তন
কধ

োখো টু রহধসধে েযেহৃি হয়। িোই শুধু রেচো রকংেো জর িোনো ক ধ ই হধে নো,

এ রথধক পর ত্রোণ রপধি হধ আিোধদ দশনষ ও বনরিকিো পর েিষন ক ধি হধে।
প্রথি আধ ো প োিশক
ষ (েোিষো) কু ্ োিু -আইন-িোহর্ িনো েধ ন, ‘ধর্ণষ র োধ ক ধি
হধ আিোধদ িধন রচন্তো েো দৃটষ্টভরে পর েিষন ক ধি হধে। রিরিয়ো জগ্ধি

রছধ -রিধয়ধদ িধধযও এ দৃটষ্টভরে পর েিষন দ কো । এ সধে আইনটোও জরুর ।
িোই রিরিয়োধি কো ও রেরুধদ্ধ অরভধ োগ্ উঠধ অরভ ুক্ত েযক্তক্ত কথো রচন্তো ক ো
পোশোপোরশ উধটো রদধক র রন আধছন িোাঁ রের্য়টটও সিকষভোধে রচন্তো ক ধি হধে।’
রেস কোর রটর রভশন চযোধন রিরেরস রনউধজ সম্পোদক নেনীিো রচৌধু ী েধ ন,
ধর্ধণ
ষ
সংেোদ রপধ ই অধনধকই কযোধি ো রনধয় রভকটটধি েোরড়ধি চধ

োন। িো

পর চয় প্রকোশ নো ক ধ ও েো েো রভকটটধি েোরড়ধি োওয়োয় িো সম্পধকষ সেোই
রজধন োয়, এধি রভকটটি রেরশ ক্ষরিগ্রস্ত হধচ্ছ।
আয়শো খোনধি সভোপরিধত্ব অনুষ্ঠোধন আ ও েক্তেয রদন ব্লোধস্ট ট্রোরস্ট রেোধিষ সদসয
রজি আই খোন পোন্নো, জোিীয় আইনগ্ি সহোয়িো প্রদোন সংস্থ্ো পর চো ক জোফরু
হোছোন, েোং োধদশ আইন করিশধন প্রধোন গ্ধের্ণো কিকিষ
ষ ো রফৌজু আক্তজি, রকয়ো
েোং োধদধশ পর চো ক হুিোয় ো আক্তজজ, রহইরক আর ফধসন, অধযোপক রফওনো রি
নধেস, আইনজীেী সো ো রহোধসন, রিো. আেদু হোর ি, িোহিোেু হোরকি প্রিুখ।
রেজ্ঞরি
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ব্লোস্ট জোিীয় সধম্ম ন
ধর্ণষ আইন সংস্কারসহ ২১ দফা সুপাররশ
প্রকাশ: ০৯ রিধসম্ব ২০১৮
সমকাল প্ররিবেদক
'ধর্ণষ আইন সংস্কো ' সংক্রোন্ত জোিীয় সধম্ম ন রথধক ধর্কধদ
ষ
সোক্ষী-সু ক্ষো আইধন রেচো
রনক্তশ্চি ক ো দোরে জোনোধনো হধয়ধছ। ধর্ধণ
ষ
রশকো ো (রভকটটি) র ন রকোধনো ভয়-ভীরি
ছোড়োই আদো ধি রগ্ধয় সটঠকভোধে সোক্ষয রদধি পোধ ন, রস রের্য়টটও রনক্তশ্চি ক ো দোরে উধঠ
আধস। রেচো প্রোথী ো র ন আদো ধি কোধছ নযোয়রেচো পোন রস েযোপোধ
োষ্ট্রসহ রেচো
সংরশ্নষ্টধদ সিকষ থোকো অনুধ োধ জোনোধনো হয়। এ ছোড়ো নো ী-পুরুধর্ সিিো, অরধকো ও
নযোয়রেচো প্ররিষ্ঠো জনয ধর্ণষ প্ররিধ োধধ আইধন সংস্কো সহ ২১ দফো সুপোর শ িু ধ ধ ো হয়।
শরনেো রস িোপ আন্তজষোরিক সধম্ম ন রকধে 'ধর্ণষ আইন সংস্কো ' শীর্ক
ষ এ জোিীয় সধম্ম ন
অনুটষ্ঠি হয়। িোনেোরধকো সংগ্ঠন েোং োধদশ র গ্যো এইি অযোন্ড সোরভষধসস ট্রোস্ট (ব্লোস্ট)
আধয়োক্তজি রদনেযোপী এ সধম্ম ধন রদধশ রেরভন্ন এ োকো রথধক আইনজীেী ও িোনেোরধকো
কিী ো
অংশ
রনন।
িো ো আ ও েধ ন, এসে স্পশকোি
ষ
িোি ো িদো রক ক ধি রকেীয়ভোধে একটট িরনটর ং
রস গ্ঠন ক ো র ধি পোধ । রভকটটিধক কোউধের ং ক ধি হধে। একই সধে নো ীেোিে
প্ররসরকউশন
গ্ঠধন
সুপোর শ
কধ ন
িো ো।
েোং োধদশ িরহ ো পর র্ধদ সভোপরি আয়শো খোনধি সভোপরিধত্ব এধি েক্তেয রদন প্রথি
আধ ো সোংেোরদক কু োিু -আইন-িোহরিনো, রেস কোর রটর রভশন চযোধন
রিরেরস
রনউধজ সম্পোদক নেনীিো রচৌধু ী, ব্লোধে টোরে রেোধিষ সদসয অযোিধভোধকট রজিআই
খোন পোন্নো, জোিীয় আইনগ্ি সহোয়িো প্রদোন সংস্থ্ো পর চো ক জোফধ ো হোছোন, আইন
করিশধন প্রধোন গ্ধের্ণো কিকিষ
ষ ো ফওজু আক্তজি, রকয়ো েোং োধদধশ পর চো ক হুিোয় ো
আক্তজজ প্রিুখ।

http://www.ittefaq.com.bd/printedition/other/9264/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A
6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9--%E0%A7%A8%E0%A7%A7%E0%A6%A6%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A
6%B6

ধর্ণষ র োধধ আইন সংস্কো সহ ২১ দফো সুপোর শ
রপ্রন্ট সংস্ক ণ

০০:০০, ১১ রিধসম্ব , ২০১৮

ইবেফাক ররবপার্ষ
ধর্ণষ র োধধ আইন সংস্কোধ
অরধকো

ও নযোয়রেচো

কধ ধছন। গ্ি শরনেো

সুপোর শ কধ ধছন সংরেষ্ট রক্ষধত্র

প্ররিষ্ঠো

জনয ধর্ণষ আইধন

রেজ্ঞজধন ো। িো ো নো ী-পুরুধর্

সিিো,

সংধশোধন ও সংস্কো সহ ধর্ণষ র োধধ ২১ দফো সুপোর শ

োজধোনী রস িোপ রি নোয়িধন ‘ধর্ণষ আইধন সংস্কো ’ শীর্ক
ষ জোিীয় সধম্ম ধন এ

সুপোর শসিূহ িু ধ ধ ো হয়। সধম্ম ধন আধয়োজন কধ েোং োধদশ র গ্যো এইি এন্ড সোরভষধসস ট্রোস্ট (ব্লোস্ট)।
সুপোর শগুধ ো িধধয ধর্ণষ সংক্রোন্ত আইন সংস্কো ক ো, ভুক্তধভোগ্ীধদ জনয োষ্ট্র পর চোর ি একটট ‘ক্ষরিপূ ণ
িহরে ’ গ্ঠন, পোঠযপুস্তধক নো ী প্ররি সরহংসিো, র ৌন রন োিন
ষ
এেং সম্মরি ও পছন্দ ধো ণোধক অন্তভুক্ত
ষ ক ো,
সোক্ষী সু ক্ষো আইন প্রণয়ন উধেখধ োগ্য।
সধম্ম ধন িরহ ো পর র্ধদ সভোপরি আয়শো খোনি েধ ন, ধর্ধণ
ষ
সধে শুধুই র রসক্সুয়ো
এিন রকন্তু নয়। ধর্ণষ িূ ি নো ীধক অধীনস্থ্ কধ

োখো

টু

রের্য়টট জরড়ি,

রহধসধে েযেহূি হয়। িোই শুধু রেচো

রকংেো

জর িোনো ক ধ ই হধে নো, এ রথধক পর ত্রোণ রপধি হধ আিোধদ দশনষ ও বনরিকিো পর েিষন ক ধি হধে।
েযোর স্টো সো ো রহোধসন ধর্ধণ
ষ
অপ োধ রিোকোরে ো জনয ক্ষরিপূ ণ ও শোক্তস্তিূ ক উভয় েযেস্থ্ো োখো উরচি
েধ িধন কধ ন।
আয়শো খোনধি সভোপরিধত্ব এধি আ ও েক্তেয োধখন ব্লোধস্ট ট্রোরস্ট রেোধিষ সদসয অযোিধভোধকট রজিআই
খোন পোন্নো, জোিীয় আইনগ্ি সহোয়িো প্রদোন সংস্থ্ো পর চো ক জোফরু
প্রধোন গ্ধের্ণো কিকিষ
ষ ো রফৌজু
সোংেোরদক কু

হোছোন, েোং োধদশ আইন করিশধন

আক্তজি, রকয়ো েোং োধদধশ পর চো ক হুিোয় ো আক্তজজ, প্রথি আধ ো

োিু -আইন-িোহরিনো, রিরেরস রনউধজ সম্পোদক নেনীিো রচৌধু ী প্রিুখ।
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Rights activists demand reformation of rape law to ensure justice
Staff Correspondent . Rashad | Published: 01:49, Dec 09,2018

Guests attend a national conference on rape law reform organised by Bangladesh
Legal Aid and Services Trust at CIRDAP Auditorium in Dhaka on Saturday.— New
Age photo
Rights activists have urged the government to reform rape law as it obstructed the
proper punishment of the perpetrators.
Bangladesh Legal Aid and Services Trust organised the national conference at
CIRDAP auditorium in Dhaka on Saturday
Speakers expressed their satisfaction over the High Court’s 18-point guideline to
ensure justice against the gender-based violence and to give protection to women, girls
and children from being subjects of rape or any kind of sexual violation.

Speakers said the HC banned the two-finger test stating that it was neither scientific
nor reliable.
Former Supreme Court Justice AFM Abdur Rahman said that definition of rape in law
was not appropriate as the Penal Code was enacted in 1860.
He said that though the Women and Children Repression Prevention Act was formed
in 2000, the definition of rape was the same.
‘When people demand amendment of any law, lawmakers only think about the
punishment avoiding other issues regarding the incident,’ he said.
‘We should form laws which will not only ensure exemplary punishment of the
rapists, also focus on strengthening moral values of the members of a society so that
rapists are not created,’ he added.
BLAST adviser and former Supreme Court Justice Md Nizamul Huq said that the
definition of rape should be set considering the present situation as it was set in 1860
considering the reality of that time.
He said, ‘At present it is difficult to prove rape in the court.’
Rights activists demanded that the government should formulate victim-friendly laws
which would oblige the alleged rapist, instead the victim, to prove himself innocent.
National Human Rights Commission member Nurun Nahar Osmani said that rape
perpetrators remained unpunished for seven major causes, including the victims’
families’ unwillingness of filing cases, lack of evidence and faulty charge-sheet.
BRAC human rights and legal aid services programme manager Mitali Jahan said that
while doing a study in this regard, they found that only 61 rape incidents, out of 667,
were recorded for trial.
BLAST executive director Sara Hossain said that both compensation and punitive
measures should be kept in laws for addressing rape offences.
Teachers of Dhaka University and Jagannath University, NGO activists and
researchers addressed the seminar, which was attended, among others, by around
hundred lawyers.
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Procedural loopholes result in lower conviction rates
Published: 00:00, Dec 10,2018 | Updated: 00:06, Dec 10,2018
The rape law in Bangladesh provision for harsher punishment for perpetrators.
However, the legal definition of rape and the procedure that will ensure justice for the
victims is deeply flawed. In a national conference on reforms of the rape law
organised by Bangladesh Legal Aid and Services Trust, as New Age reported on
Sunday, rights activists observed that the definition of rape in the law is archaic and
follows the way rape as crime was defined in the Penal Code. Discussants also
observed that lawmakers, when reforming laws, focus more on punitive aspects of the
law, but equal attention is not given to the procedure and rules for an effective
enforcement. Consequently, the Women and Children Repression (Prevention) Act
2000 entails strict punishment, but the procedural and pre-trial barriers to seeking
justice remain unaddressed. The fact that less than 2 per cent of rape cases filed in the
past five years have ended in conviction speaks of the legal loopholes. It is, therefore,
time that the government reviewed the rape law as procedural weaknesses have
become an obstacle to justice.
In response to long-standing demands of rights activists, the government has recently
taken steps that attempt to prioritise the welfare and interest of the victims. In May, in
a milestone verdict, the High Court banned the use of two-finger tests of rape victims
that has for decades subjected victims to further violence and humiliation. In 2015, the
High Court also gave an 18-point guideline to ensure the protection and justice for
victims that included DNA tests in 48 hours of the commission of the crime and
instructed the police to record complaints of rape or sexual assault without delay and
discrimination. While the banning of the two-finger test is a bold step, it is not enough
to ensure justice for rape victims. The legal system needs to address the pre-trial
barriers from filing the first information report to collecting medical evidence to
barriers at trial stage when victims and other witness fearing social stigmatisation and
threat from perpetrators are left unprotected which is precisely why rape victims need
institutional support and protection. At all stages of rape cases, inconsistencies in the

definition of rape and the sexist interpretations of consent continue to obstruct justice
for rape survivors.
The government, under the circumstances, must immediately address the procedural
loopholes and problems of definition in the rape law. It is important to ensure
judicious trials of sexual violence; however, prevention of such crimes cannot be
simply a matter of systematic conduction of the trial. When mainstream political
parties use masculine aggression and violence as means to remain in power, it takes
the risk of encouraging gender violence. In what follows, the demand for a radical
change in the mainstream political culture is on point. There is also a general lack of
societal commitment to end sexual violence as it tends to blame victims. Women’s
rights organisations and civic groups must, therefore, challenge the culture of victim
blaming.
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Ensure legal protection of rape victims, witnesses
National conference told
Staff Correspondent
Speakers at a conference yesterday demanded enactment of the Witness Protection
Bill which was drafted in 2006 by the Law Commission aimed at ensuring security of
rape victims and witnesses.
They made the demand at a national conference on “Rape law Reform”, organised by
Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), in the capital's Cirdap
auditorium.
Presenting a keynote paper on “Necessity of Witness Protection Law for Ensuring
Justice to Rape Survivors”, BLAST Advocacy Officer Sofia Hasan said rape victims
and their families, as well as witnesses, are often subjected to humiliation and threats
on their lives and properties by rapists.
In her speech, Mitali Jahan, programme manager of Brac human rights and legal aid
services, said the legal process of rape cases must be completed within 180 days
according to the Women and Children Repression Prevention Act 2000, but proper
implementation of this law is not being seen in the country.
She also stressed the need for trained female doctors and allocation of modern
facilities in medical laboratories, so that rape victims feel easy during medical
procedures.

Ain o Salish Kendra (ASK) Director Nina Goswami said legal protection of victims
and building up people's trust in the law is needed, to stop informal arbitration or outof-court settlements in rape cases.
Rita Das Roy, a member of women's rights organisation Naripokkho, chaired the
session at the conference.
Four more sessions were held at the conference. The opening session featured a
slideshow illustrating the chronological development of existing laws on rape in the
country, and highlighted landmark Supreme Court decisions on justice for rape.
Chaired by Nizamul Huq, former justice of the Appellate division of the Supreme
Court and legal adviser of BLAST, Dhaka University's Law Department teacher
Taslima Yasmin and ActionAid's Country Director Farah Kabir also spoke at the
session.
Speakers at the second session highlighted issues on discrimination and inequity in
existing laws in the country. With DU law Professor Shahnaz Huda in the chair,
National Human Rights Commission member Nurun Nahar Osmani and Director of
Bangladesh National Women Lawyers Association Tawhida Khondokar also spoke at
the session.
In the fourth session, speakers said incidents of rape are increasing day by day due to
the inefficiency of the criminal justice system in the country. BLAST Executive
Director Sara Hossain chaired the session.
At the closing session, speakers urged government to bring the laws concerned in
conformity with international human rights standards, and situating the rape law
reform agenda in the national action plan on violence against women. They said the
law should be reformed if the government wants fulfillment of sustainable
development goals.
With Bangladesh Mahila Parishad President Ayesha Khanam in the chair, Progarmme
Analyst of UN Women Mahtabul Hakim, Prothom Alo News Advisor Qurratul Ain
Tahmina and journalist Nobonita Chowdhury spoke at the session.
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'Rape victims must get legal protection'
News Desk
Speakers at a conference recently demanded protection of rape victims,
witnesses by the Witness Protection Bill which was drafted in 2006 by the Law
Commission.They made the demand at a national conference on "Rape law
Reform", organised by Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), in
the capital's Cirdap auditorium.

Presenting a keynote paper on "Necessity of Witness Protection Law for
Ensuring Justice to Rape Survivors",BLAST Advocacy Officer Sofia Hasan
said rape victims and their families, as well as witnesses, are often subjected
to humiliation and threats on their lives and properties by rapists.In her
speech, Mitali Jahan, program manager of Brac human rights and legal aid
services, said proper implementation of this law is not being seen in the
country.

Ain o Salish Kendra (ASK) Director Nina Goswami said legal protection of
victims and building up people's trust in the law is needed, to stop informal
arbitration or out-of-court settlements in rape cases. She also stressed the
need for trained female doctors and allocation of modern facilities in medical
laboratories, so that rape victims feel easy during medical procedures.

Ain o Salish Kendra (ASK) Director Nina Goswami said legal protection of
victims and building up people's trust in the law is needed, to stop informal
arbitration or out-of-court settlements in rape cases. Rita Das Roy, a member
of women's rights organization Naripokkho, chaired the session at the
conference.

Four more sessions were held at the conference. The opening session
featured a slideshow illustrating the chronological development of existing
laws on rape in the country, and highlighted landmark Supreme Court
decisions on justice for rape. Chaired by Nizamul Huq, former justice of the
Appellate division of the Supreme Court and legal adviser of BLAST, Dhaka
University's Law Department teacher Taslima Yasmin and ActionAid's Country
Director Farah Kabir also spoke at the session.

Speakers at the second session highlighted issues on discrimination and
inequity in existing laws in the country. With DU law Professor Shahnaz Huda
in the chair, National Human Rights Commission member Nurun Nahar
Osmani and Director of Bangladesh National Women Lawyers Association
Tawhida Khondokar also spoke at the session.

In the fourth session, speakers said incidents of rape are increasing day by
day due to the inefficiency of the criminal justice system in the country. BLAST
Executive Director Sara Hossain chaired the session.

At the closing session, speakers urged government to bring the laws
concerned in conformity with international human rights standards, and
situating the rape law reform agenda in the national action plan on violence
against women. They said the law should be reformed if the government
wants fulfillment of sustainable development goals.
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‘No reform of rape definition in 160 years’
Kamrul Hasan
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Dhaka University Assistant Professor of Law, Taslima Yasmin, speaks
during her presentation at the conference titled “Rape Law Reform”
organized by Bangladesh Legal Aid and Service Trust (BLAST) on
December 8, 2018 Syed Zakir Hossain/Dhaka Tribune

Primitive rape definition fails to punish perpetrator, provide proper justice
to rape victim
The primitive definition of rape being followed for the last 160 years, fails
to ensure punishment of culprits and provide suitable justice to victims in
order to bring down the number of rape incidents in the country, said
speakers at a national conference .

Bangladesh Legal Aid and Service Trust (BLAST) organized a daylong
national conference on “Rape Law Reform” at the Centre on Integrated
Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP), in Dhaka on
Saturday.
The areas of discussion included: importance of ensuring inclusive justice
for rape, challenging discrimination and inequality in rape law, addressing
procedural barriers to accessing justice for rape, and redressing rape by
ensuring punishment, deterrence, and reparation.
Rape being the most brutal form of social deviance, is worsening the lives
of women day by day, speakers said.
Farah Kabir, country director of ActionAid, said it is very surprising that
the laws in Bangladesh are yet to ascertain a proper definition of rape,
when the country has entered the digital era and is striving to achieve the
status of a middle income country.
Speakers said the country had three laws before independence and three
after independence, but none of them define ‘rape’ properly.
Dhaka University Assistant Professor of Law, Taslima Yasmin, in her
presentation – Problem in the Definition of Rape: Limiting Justice for the
rape victim – said the penal codes that cover rape do not define
penetration, fail to elaborate the meaning of consent, and the validation of
consent. Most importantly, the laws cover mostly women and girl children,
but male children remain excluded from the definition.
The laws also fail to ensure prosecution for sexual offenses committed
against transgender persons or hermaphrodites and the laws are yet to
recognize marital rape.
Furthermore, the law that defined sexual intercourse under age 13 as
rape, was recently extended to age 16 by the Child Marriage Restraint
Act, 2017, but this needs to be redefined and set at age 18, she said.
Former Justice AFM Abdur Rahman said, while working with such cases,
the first thing we feel is that the definition of rape in existing laws is
inappropriate.

It is very obvious that the sense of social morality and crime is not the
same as it was in 1860. With the passage of time, the definition should be
redefined further. The definition has been worked on in 1995, 2000 and
2003 (amendment). But the amendments fail to provide proper justice to
victims. The definition of rape needs to be amended and it is a timely
demand, he added.
He said the Acid Control Act 2002 and Acid Crime Prevention Act 2002
were enacted with proper care, including two major targets: ensuring
justice for the victim and prevention of acid throwing. The success of the
law to improve the situation is huge. To lessen the number of rape
incidents in the country, the law should be defined giving priority to these
two objectives: ensuring justice, and prevention of rape
Former Justice Nizamul Huq said the current laws have partly described
rape. As it is incomplete, currently, rape cases are difficult to prove in
court.
The horrible scenario
Number of cases settled outside the courts is 10 times more than the
cases filed
Building Resources Across Communities (Brac) while providing legal
support throughout the country for such victims, has found that the
number of cases settled out of court are 10 times more than those cases
brought into the formal justice procedure.
The Program Manager of Brac Human Rights and Legal Aid Services,
Advocate Mitali Jahan, said from January to November this year they
have received 667 complaints of rape incidents from their 453 aid centres
in 61 districts.
Of these complaints, they could only file 61 cases with the courts and the
rest of the 606 cases have been settled out of court through village
arbitration boards or other means.
Capital punishment is not the only way out

Farah Kabir said it has been seen that whenever death sentences are
included in any rape laws, criminals find a way to emotionally blackmail
the victim’s family into marrying off the girl to the perpetrator of the crime,
thereby circumventing the punishment provision of the law.
Has the death penalty stopped incidents like rape or has the number of
rapes declined in reality, she asked. Rather, we should think of alternative
ways to punish such criminal behaviour, she said.
Former Justice Nizamul Huq said an amendment alone can never solve
the problem; the mentality of judges should be changed, he said.
The court after receiving any complaint sends a query to the police. An
alteration to the system is needed to be established, he said, adding that
according to court directives, two points of information are sought: first, if
the complaint is true, and what was the role of the police in filing the
case. Police most often give information about the incident but not about
their role.
The judges should be stricter during the trial so that the victim can never
be mentally tortured during the trial. It is the duty of judge, but most often
it is violated in the lower courts, he said.
Bangladesh National Human Rights Commission Member, Nurun Nahar
Osmani, suggested an independent judiciary team should be formed
under the district chief magistrate to investigate incidents spelling out the
role of the police.
If a complaint or query is made, the police often declines and rejects the
case instead of filing it. In this situation the condition of a probe report is
easily predictable, she added.
Former Justice Abdur Rahman said we are very unfortunate that
whenever there are discussions about amendments to the law, lawmakers
and parliamentarians think the discussion is about increasing punishment
rather than ensuring justice and prevention of rape incidents.
We need to work harder to stop such incidents, including taking initiatives
to build greater social morality in people, he added.
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ধর্বণর
ষ
রেচাবর আইন সংবশাধবনর দারে
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ছরে : সংগ্ৃহীি
সিয় অনুপধ োগ্ী সংজ্ঞোসহ নোনো কো ধণ ধর্ধণ
ষ
রেচো প্রক্তক্রয়োয় েযোঘোি ঘধট অধনক
রক্ষধত্র রেচো পোওয়োই অসম্ভে হধয় পধড়। িোই এই আইধন সংধশোধন প্রধয়োজন িধন
কধ ন
রেধশর্জ্ঞ ো।
িো ো উধেখ কধ ন, ১৮৯০ সোধ
আইধনই চ ধছ ধর্ধণ
ষ
রেচো । ওই আইধন ধর্ধণ
ষ
র সংজ্ঞো রদওয়ো হধয়ধছ ১২৮ েছ প ও িো একই র ধখ ক ো হধচ্ছ ধর্ধণ
ষ
রেচো ।
শরনেো (৮ রিধসম্ব ) োজধোনী রস িোপ রি নোয়িধন রদনেযোপী এক সধম্ম ধন এই
ধর্ণষ আইধন সংধশোধন চোওয়ো হয়।

সধম্ম ধন রেচো পরি এ এফ এি আেদু
হিোন, রেচো পরি রিো. রন োিু হক, ঢোকো
রেশ্বরেদযো ধয় আইন রেভোধগ্ অধযোপক শোহনোজ হুদো, সহকো ী অধযোপক িোসর িো
ইয়োসরিন, অযোকশন এইি েোং োধদধশ কোরি রিধ ক্ট ফো োহ করে , েোং োধদশ
জোিীয় িরহ ো আইনজীেী সরিরি রিধ ক্ট রিৌরহদো খন্দকো , জোিীয় িোনভোরধকো
করিশধন নো ী অরধকো করিটট প্রধোন নুরুন নোহো ওসিোরন প্রিুখ উপরস্থ্ি রছধ ন।
আইধন সংজ্ঞো সংধশোধন নো হওয়ো ফধ রক রক ধ ধন সিসযো হধচ্ছ রস রের্ধয়
রেস্তোর ি একটট গ্ধের্ণো রকছু অংশ িু ধ ধধ ন ঢোকো রেশ্বরেদযো ধয় সহকো ী
অধযোপক িোসর িো ইয়োসরিন। রিরন েধ ন, ‘রেদযিোন আইধন ধর্ধণ
ষ
সংজ্ঞোয় র ৌন
সধম্ভোধগ্ কথো উধেখ ক ো আধছ, রকন্তু এটট ছোড়োও অধনকভোধে ধর্ণষ হধি পোধ ।
এসিয় রিরন ভো ধি আইধন উধেখ কধ েধ ন ২০১৩ সোধ িো োও এই আইনটট
সংধশোধন কধ ধছ।’
‘আইধন সংজ্ঞোয় ৩৭৫ ধো ো অনু োয়ী উধেখ আধছ ধর্ণষ শুধু নো ী ও রিধয় রশশুধদ
রক্ষধত্র হধি পোধ রকন্তু আিোধদ সিোধজই রছধ রশশু ধর্ধণ
ষ
ঘটনো ঘধট। আইধন
উধেখ নো থোকো িোধদ রক্ষধত্র ৩৩৭ ধো োয় অস্বোভোরেক আক্রিণ রহধসধে রদখোধনো হয়’,
িোসর িো ইয়োসরিন এটোধক একটট েড় সিসযো রহধসধে উধেখ কধ ন।
এই আইধন সেধচধয় দুে ষ রদক রহধসধে িোসর িো রচরিি কধ ন, েো য রেেোধহ ১৩
েছধ কি েয়সী রিধয় সধে স্বোিী শো ীর ক সম্পকষ হধ িো ধর্ণষ েধ উধেখ হধে।
রকন্তু আইনটট আন্তজষোরিক পর িণ্ডধ েোং োধদধশ সম্মি হওয়ো আন্তজষোরিক চুক্তক্ত
পর পরি। সম্প্ররি ভো ি এই আইনটট সংধশোধন কধ ১৫ েছ ক ধ ও েোং োধদধশ এ
সংধশোধন হয়রন।
রেচো পরি এ এফ এি আেদু হিোন েধ ন, ‘আিোধদ ধর্ধণ
ষ
আইনটট ১৮৯০ সোধ
বির । এই দীঘ ষ সিধয় িধধয সিোজ এেং জীেন অধনকটোই েদধ রগ্ধয়ধছ। এ পধ
১৯৯৫ সোধ নো ী ও রশশু রন োিন
ষ
দিন আইন হয় ো ২০০০ ও ২০০৩ সোধ সংধশোধন
ক ো হয়, র খোধন ধর্ধণ
ষ
সংজ্ঞোয় রকোধনো পর েিষন হয়রন।’
রিরন আ ও েধ ন, ‘আি ো খন আইধন সংধশোধন চোই, িখন আইন প্রধণিো ো ভোধেন
েুক্তঝ শোক্তস্ত েোড়োধনো কথো ে ো হরচ্ছ। রকন্তু রেদযিোন আইনটট স্বয়ংসম্পূণ নয়।
ষ
আইধন
এই ি্রুটট ফধ ধরর্িো
ষ সটঠক রেচো পোয় নো।’ এসিয় রিরন এরসি অপ োধ প্ররিধ োধ
আইধন উধেখ কধ েধ ন, ‘আইন এিন হধি হধে র ন িো ফধ অপ োধ কধি,
রেচো প্রক্তক্রয়ো সহজ হয় এেং অপ োধী শোক্তস্ত পোয়।’
েোং োধদশ িরহ ো আইনজীেী সরিরি রিধ ক্ট রিৌরহদো খন্দকো েধ ন, ‘এই আইধন
স্পষ্টভোধে একটট রনরদষ ষ্ট সিয়সীিো কথো ে ো হধ ও, এটো িোনো হয় নো। এ ছোড়োও র
িোি োগুধ ো পুর শ রনয় নো, রকোধটষ রগ্ধয় ক ধি হয় রসই সিয়ধক্ষপধণ খন শো ীর ক
প্রিোণ হোর ধয় োয় িখন এ কথোটো উধেখ হয় নো র ঘটনো কিরদন পধ আ োিি
সংগ্রহ ক ো হধয়রছ ।’ এছোড়োও আসোরি সধে রেেোধহ িোধযধি আইন খোর ধজ
রের্য়টটধকও আইনধক রনরর্দ্ধ ক ো কথো উধেখ কধ ন রিরন। এছোড়ো সংধশোরধি
আইধন
প্ররিেিীধদ
জধনযও
রেধশর্
রেধোধন
সুপোর শ
ক ো
হয়।
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েোং োধদশ র গ্ো এইি সোরভষস ট্রোধস্ট (ব্লোস্ট) সধম্ম ন, ছরে: েোিষো২৪
Share
েিষিোন ধর্ণষ আইন সংধশোধন এেং পর েিষধন দোরে জোরনধয় েোং োধদশ র গ্ো এইি
সোরভষস ট্রোস্ট (ব্লোস্ট) আধয়োজন ক ধছ জোিীয় ধর্ণষ আইন সংধশোধন সধম্ম ন ২০১৮।

শরনেো (৮ রিধসম্ব ) সকোধ
আধয়োজন ক ো হয়।

োজধোনী

রস িোপ রি নোয়িধন এই সধম্ম ধন

সধম্ম ধন রেধশর্ অরিরথ রহধসধে উপরস্থ্ি রছধ ন সোধেক রেচো পরি এএফএি আেদু
হিোন, রেধশর্ অরিরথ রহধসধে উপরস্থ্ি রছধ ন জোরস্টস রিো: রনজোিু হক, আরপ
রেভোধগ্ সোধেক রেচো পরি, প্রধফস সোহনোজ হুদো, ঢোকো রেশ্বরেদযো য়, অেস প্রোি
রজ ো জজ ুৎফো রেগ্ি, এিধভোধকট ফোধিিো সু িোনো শুভ্রো, সোধেক রজ ো জজ নুরুন
নোহো ওসিোনী সহ রেরভন্ন িোনেোরধকো সংগ্ঠধন কিকিষ
ষ ো েৃন্দ।
সধম্ম ধন েক্তো ো েধ ন েিষিোধন র ধর্ণষ আইন আধছ িো ধথষ্ট নয়। রদখো োয় আইধন
িো পযোাঁধচ পধড় রভকটটি ো প্রোয় সিয় রপরছধয় োয়। এধি রভকটটি ো অধনক সিয়
আদো ধি র ধি অনীহো রদখোন। ফধ অধনক সিয় িোধদ সিঝিোয় র ধি হয়, নো হধ
রভকটটি ো কখধনো রেচো পোন নো। িোই েক্তো ো ধর্ণষ আইধন সংধশোধধন িীব্র দোরে
জোনোন।
রিনটট ভোধগ্ ভোগ্ হধয় সকো ১০ টো রথধক শুরু হধয় সধম্ম ন চধ রেকো ৪ টো প ন্ত।
ষ

