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প্রিি বিজ্ঞবিরাঙ্গামাটিপ্রত দুই মারমা তরুণীর য ৌন নন যাতননর অনিন ানের নিষনে েঠিত তথ্যানুসন্ধ্যান কনমটির প্রনতনিদন
রাঙ্গামাটি যেলার নিলাইছনি উপনেলার ফারুো ইউননেননর ওিাছনি গ্রানমর মারমা সম্প্রদানের দুই যিাননর
ওপর য ৌন নন যাতননর অনিন াে সংক্রান্ত নিষনে োতীে মানিানিকার কনমশন একটি তথ্যানুসন্ধ্ান কনমটি েঠন কনর।
তথ্যানুসন্ধ্ান কনমটি সনরেনমনন ঘটনাস্থল পনরদশযন কনর এিং সকল পনের সানে কো িনল কনমশননর ননকট একটি
প্রনতনিদন দানিল কনর। উক্ত িবতবিদবনর ওপর আবলাচনার লবযে আজ বিবেষ কবমেন িভা অনুবিত হয়। উক্ত
প্রনতনিদন ও সংনিষ্ট কােেপত্রানদ কনমশন সিাে নিস্তানরতিানি প যানলাচনা করা হে। তথ্যানুসন্ধ্ান কনমটির
ি
প্রনতনিদনন উনেি করা হে য , “িাযীবদর জিানিবি, িংগৃহীত ডাক্তাবর িাটিবিবকট
ও পাবরপানবযক অিস্থা বিবিচনায়
ঘটনার তাবরখ ও িময় টহল িাবহনীর িদস্য কর্তক
ি বভকটিম িাম্রাউ-প্রক ধষ িবের ঘটনা িাথবমকভাবি িতীয়মান হয়
না। তবি ঘটনার তাবরখ ও িমবয় টহল িাবহনীর আনিার িদস্য জনাি বিয়াি উবিন কর্তক
ি বভকটিম ম্রাবচনু-এর হাত
ও েীবতর কাপড় প্রটবন ধরা/শ্লীলতাহাননর প্রচষ্টায় বলি হওয়ার বিষয় িাথবমকভাবি িতীয়মান হয়।”
েত 15/02/2018 তানরনি রাঙ্গামাটি যেনানরল হাসপাতানল চাকমা সানকযল চীফ-এর স্ত্রী যেন যেন এর ওপর
নন যাতননর অনিন ানের নিষনে প্রনতনিদনন উনেি করা হে য , “উক্ত বদবন চাকমা িাবকিল চীবির স্ত্রী প্রয়ন প্রয়ন
হািপাতাবল বভকটিমদ্ববয়র কাবে উপবস্থত বেবলন। বভকটিমদ্বয় িািা-মার িাবথ প্রেবত না চাইবল িািা প্রোট প্রমবয়বক
চড়-থাপ্পি মাবরন। 15 প্রিব্রুয়াবর 2018 তাবরখ িন্ধ্ো হিার পর কবতপয় মুবখােধারী ব্যবক্ত চাকমা িাবকিল চীবির স্ত্রী
প্রয়ন প্রয়ন এিং কবতপয় প্রেচ্ছাবিিীবক োরীবরক ভাবি বনে িাতবনর বিষবয় প্রে িক্তব্য পাওয়া প্রিবে এর িপবয স্পষ্ট
প্রকান িমাে পাওয়া োয়বন। এই বিষবয় এখন পে িন্ত প্রকান মামলা করা হয়বন। রাঙ্গামাটি প্রজনাবরল হািপাতাবলর নাি িিহ
অন্যান্য ব্যবক্তবদর বলবখত িক্তব্য প্রথবক জানা োয় উক্ত িমবয় তারা বচৎকার প্রেঁচাবমবচ শুবনবেল তবি ভবয় প্রকউ উক্ত
জায়িায় োয়বন। িিবকছু োন্ত হিার পর তারা বভকটিমবদর ঘবর প্রেবয় প্রদবখন প্রে, বভকটিমদ্বয় এিং আইন শৃঙ্খলা
িাবহনীর প্রকউ ঘটনাস্থবল উপবস্থত বেল না। তবি আইন শৃঙ্খলা িাবহনীর বলবখত িক্তবব্য তারা উক্ত বদবন প্রকান

িণ্ডবিাল/িমস্যা হয়বন মবমি উবেখ কবরন। উক্ত বদন ও িমবয় বচৎকার প্রেঁচাবমবচর ঘটনা ঘবটবেল তা বনবিত তবি
উক্ত িমবয়র কবতপয় মুবখােধারীর বিষবয় প্রে অবভবোি পাওয়া প্রিবে এর িাবথ কারা জবড়ত তা বনবিত করা িম্ভি
হয়বন।”
তথ্যানুসন্ধ্ান কনমটির প্রনতনিদন কনমশন সিাে নিস্তানরতিানি প যানলাচনা কনর কনমশন তথ্যানুিন্ধ্ান িবতবিদবনর
িাবথ একমত যপাষণ কনর। উনেনিত নিষনে ো ে ব্যিস্থা গ্রহণপূি যক কনমশননক অিনহত করার েন্য তথ্যানুসন্ধ্ান
কনমটির প্রনতনিদন এিং সংনিষ্ট সকল কােেপত্রানদ েরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও িবতরযা মন্ত্রনালবয় যপ্ররণ করা হবয়বে।
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