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বাংলােদেশ আইনশৃ লা পিরি িত কমন?
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বাংলােদেশ িতিদন কানও না কানও হত া,
ধষেণর মেতা মারা ক অপরাধ িনয়িমত ঘটেছ।
িতিদন এ ধরেনর অপরােধর িবষয় িনেয় পি কায়
এবং টিলিভশেনর টকেশা েলােত আেলাচনা
হে ; কারণ িকছু িকছু ঘটনা সবাইেক বশ নাড়া
দয় যমন খািদজা হত ােচ া। িকছু িদন আেগ
ঘেট যাওয়া তনু হত াকা িকংবা রাজশাহী
িব িবদ ালেয়র অধ াপক রজাউল কিরম
িসি কীরসহ ঢাকায় ঘেট যাওয়া িবিভ হত ার
ঘটনা বশ আেলাড়ন সৃ ি কের। স িত ঘেট
যাওয়া হিল আ জােনর ঘটনা িকংবা শালািকয়ার ঘটনা এখােন নতুন মা া যাগ কেরেছ। সরকােরর সমােলাচকরা
তী ের আইনশৃ লার অবনিত হেয়েছ বেল উে খ করেছন। এসব িতি য়া থেক অবশ আইনশৃ লার আসল
পিরি িত বাঝার তমন উপায় নই। তাই এখােন দেশর সািবক আইনশৃ লা পিরি িত স েক আেলাচনা করা
হেলা।
দেশ িতবছর য পিরমাণ অপরাধ হয় তারমেধ হত ার পিরমাণ পু িলেশর তথ অনু যায়ী ২০১৫ সােল িছল ৪০৩৫
। এই হত ার পিরমাণ ২০১৩ সােল িছল িতলােখ বাংলােদেশ ২.৭, ভারেত ৩.৫, পািক ােন ৭.৭, লংকায় ৩.৭,
মাল ীেপ ৩.৯, ভুটােন ১.৭ এবং পা বত দশ মায়ানমাের ১৫.৩। বাংলােদেশ হত ার হার দীঘিদন ধের ায় একই
রকেমর। পু িলেশর সংরি ত তথ অনু যায়ী ২০০২ সােল িছল ৩৫০৩ যা ২০১৫ সােল হেয়েছ ৪০৩৫ । হত ার হাের
দখা যায় য, বাংলােদেশ ২০০২ থেক ২০১৫ সাল পয ১.০৯% বেড়েছ অথাৎ জনসংখ ার তুলনায় স সমেয়
কৃত হত ার হার কেমেছ। আবার দখা যায় য, ২০১৪ থেক ২০১৫ এেস হত া, চুির এবং ডাকািতর পিরমাণ িকছু টা
কেমেছ। তেব স িত ঘেট যাওয়া হত া েলা সংখ ার িদক িদেয় বড় না হেলও এ সমােজর উ ও মধ িব
িণ
িবেশষ কের পশাজীবীেদর মেধ বড় ধরেনর ভীিতর স ার কেরেছ। অপরােধর চেয় অপরাধভীিত মানু েষর জন
বিশ িতকর।
অপহরণ এখনও এক বড় সমস া কারণ ২০১৫ সােল িছল ৮০৬ তেব তা ২০১৪ সােলর তুলনায় িকছু টা কেমেছ
(৯২০); িক িতিদন তা িছল ২.২০ জন বা িত ১১ ঘ ায় ১ জন কের অপহরণ হেয়েছ। তেব দীঘেময়াদী তথ
দখেল দখা যায় য, পু িলেশর ওপর হামলা ২০০২ সাল (২৮১) থেক ২০১৫ (৬২৯) এেস ি েনরও বিশ
বেড়েছ।
আবার জািতসংেঘর অপরাধ এবং াগ সং া তথ থেক দখা যায় য, সবেমাট হত া িছল ২০১৩ সােল দি ণ
আি কায় ১৭,০৬৮ জন; আেমিরকায় ১২,২৫৩ জন; ািজল ৫০,১০৮ জন; চীেন ১১,২৮৬ জন; ভারেত ৪৩,৩৫৫
জন; পািক ােন ১৩,৮৪৬ জন এবং রািশয়ায় ১২,৭৮৫ জন। হত ার ে দখা যায় য, আেমিরকা মহােদেশ
যখােন গেড় ১৬.৩ জন, এিশয়ায় সখােন মা ২.৯ জন। আর বাংলােদেশ এিশয়ার হােরর চেয়ও কম আেছ।
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বাংলােদেশ ২০১৫ সােল ধষণ িছল ৮৪৬ জন বা িতিদন ২.৩২ জন যার মেধ মৃ তু ঘেটেছ ৬০ জেনর (৭.০%)।
আবার ৭১২ বছেরর যারা তােদর সংখ া িছল ১৬৩ (১৯.২৭%) জন এবং ৬ বছেরর িনেচ যারা তােদর সংখ া িছল ৫৩
(৬.২৬%) জন যা ায় বড়েদর এক তৃতীয়াংশ। যাই হাক, বাংলােদেশ ’ধরেনর বণতা ল করা যায় যার এক
হে এ েক অেনেক অপরােধর িদক থেক অেনক বিশ মেন কেরন আবার আেরক ধরেনর লাক আেছন যারা
মেন কেরন য, এ তমন বিশ নয়। এখন এ স েক আেলাচনা করা হেলা।
এক দেশ অপরাধ কতটা হেব তা িনভর কের াধানত িবষেয়র ওপর যার এক হে স দেশর মানু েষর
মেধ সামািজক সংহিত কতটা আেছ এবং ি তীয়ত স দেশর মানু েষর মেধ অপরাধ বণতা কমন। বাংলােদেশর
পিরসংখ ােন দখা যায় য, িকছু িকছু জলা অপরােধর িদক থেক অেনক এিগেয়, আবার িকছু িকছু জলায় অপরাধ
বণতা কম। বাংলােদেশ অপরাধ কম হওয়ার পছেন সবেচেয় বড় কারণ হে এ দেশ মানু েষর মেধ এখনও
সামািজক সংহিত অেনক বিশ যিদও তা এখন িদন িদন কেম আসেছ। সকল ে আধু িনকীকরেণর ফেল এই
সামািজক সংহিত কেম আসেব যা াভািবক।
ােগর পিরমাণ যত বাড়েব, ততই াগ স িকত অপরাধ বাড়েব। যিদ মেন করা হয় য, াগ হণেক িতহত করা
হেব না অথচ অপরাধ কমােনা হেব তেব তা কখনও স ব নয়। তমিন মাবাইল ফােনর ব বহােরর মাধ েম িকংবা
ই ারেনট িভি ক অপরাধ িদন িদন বেড় চেলেছ যা িনয় েণর জন কাযকর উেদ াগ নওয়া দরকার। মাবাইেলর
টপ
রিজে শেনর ে িকছু টা হেলও সু িবধা দেব। একইভােব ই ারেনেটর মাধ েম যসব অপরাধ হে স েলা
উ তর যু ি ব বহােরর মাধ েম অেনকটা িনয় েণ আনা স ব।
বাংলােদেশ বতমােন অপরাধ কম আেছ িবেশষ কের দি ণ এিশয়ার তুলনায়। তেব এেত আ তৃি র কানও সু েযাগ
নই বরং বতমান সামািজক ও আইন েয়াগকারী িত ান েলােক আরও সি য় করেত পারেল তা আরও কিমেয়
আনা স ব হেব। অপরাধ দমেন তাৎ িণক পদে প যত বিশ নেব ততই এর কাযকািরতা বাড়েব যমন ইভ
িজং বা এিসড িনে েপর ে য সাফল দখা গেছ। উে খ , ল হে আমরা অপরাধ িনয় ণ করেবা,
অপরাধী িনমূ ল নয়। তেব কখনও কখনও তা করা হয় না এমন নয়, িবেশষ কের দাগী অপরাধীর ে ।
সামািজক এবং সাং ৃ িতক কমকা বাড়ােনার ফেল অপরােধর ওপর ইিতবাচক ভাব পেড়েছ। িবেশষ কের
প াৎপদ গা ী তথা কমজীবী মানু ষ যমন িরকসাওয়ালা িকংবা গােম স িমকেদর মেধ সাং ৃ িতক িতেযািগতা
সামািজক সংহিত বৃ ি েত সহায়তা করেছ। পিরবহন িমক, কৃিষ িমকসহ আরও িবিভ উেপি ত গা ীেদর মেধ
িতভা অে ষণসহ িবিভ সৃ জনশীল কমকা সামািজক সংহিত বৃ ি েত কাযকর হেত পাের।
বাংলােদেশর অেনক েলা সু িবধা আেছ যা এমনিক দি ণ এিশয়ার অেনক দেশ নই। এ দেশর বিশরভাগ লাক
একই ভাষাভাষী। তােদর মেধ িবিভ বণ, জািত ইত ািদ পিরচেয়র কারেণ সংঘাত তমন একটা হয় না।
রাজৈনিতক কারেণ সংগ ত অপরাধ এখনও মাট অপরােধর ১৫% বিশ নয় বেল ধারণা করা যায়। কবল
রাজৈনিতক কমসূ িচ এবং ানীয় পযােয় কতৃ িত ার জন সামান িকছু হানাহািন বা সংঘাত হেয় থােক। নারীর
িত সিহংসতা পিরবাের যতটা হয় ততটা পিরবােরর বাইের হয় না। তেব পিরবােরর বাইের অ ি কর িবষয় েলা
বিশ ঘেট থােক যা সভ তার পিরপ ী। এ র অব া উ ত করা অিত সহজ, কবল উেদ াগ িনেলই তা করা স ব।
র স ক এখনও পািরবািরক ব নেক সু ঢ় কের রেখেছ। ফেল এখনও পিরবার ও আ ীয় জন অপরাধেক
চরমভােব িন ৎসািহত কের।
মানু ষ এখনও কারও িবপেদ একেযােগ এিগেয় আেস। গা ীিভি ক উেদ াগ িনেয় িবিভ সমস ার সমাধান করেত
দখা যায়। এখনও একজন আেরকজেনর ক দখেল এিগেয় আেস। এসব মূ ল েবাধেক যত বিশ লালন করা যােব
তত অপরাধ কিমেয় রাখা যােব। ধম য় অনু শাসন এখনও যেথ কাযকর। িবিভ সামািজক িত ান সামািজক
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টানােপাড়নেক শিমত করেত বশ সাহায করেছ। অপরাধ িনয় েণর সামািজক চ া বৃ ি না কের কােটর সংখ া
বৃ ি বা পু িলেশর সংখ া বৃ ি করেল রাে র খরচ যতটা বাড়েব অপরাধ ততটা কমেব না।
লখক: চয়ারম ান, বাংলােদশ ইনি

উট অব সাশ াল িরসাচ া

***বাংলা িবউেন কািশত কানও সংবাদ, কলাম, তথ , ছিব, কিপরাইট আইেন পূ বানু মিত ছাড়া ব বহার দ নীয়
অপরাধ। অনু মিত ছাড়া ব বহার করেল কতৃপ আইিন ব ব া হণ করেব। ( Unauthorized use of news,
image, information, etc published by Bangla Tribune is punishable by copyright law.
Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that
infringes those laws. )
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