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সংি  সূ মেত, eরi মে  িবেশব্র কেয়কিট েদশ e ধরেনর uে াগ িনেয় সফল হেয়েছ। িবেশষ কের যু রাজয্, মালেয়িশয়া, ভারত 
তােদর আiনগুেলা পয র্ােলাচনা কের ƣবষ মূলক িবধান িচি ত কের তা দূর কেরেছ। েয কারেণ e uে াগ শুরুর আেগ 
বা বায়নকারী েদশগুেলা েথেক aিভ তা aজর্ন করেত 41 সদে র িতিনিধ দলেক সংি  েদশগুেলায় পাঠােনা হেব। 

সােবক ত াবধায়ক সরকােরর aথ র্ uপেদ া ড. eিবeম িম র্া আিজজুল iসলাম যুগা রেক বেলন, িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর জ  
আiন aনুবােদর uে াগ ভােলা। িক  eর সুফল িনেয় আিম আশাবাদী না। কারণ িবিনেয়ােগর বড় a রায় হে  গয্াস-িবদুয্ৎ 
সম া। eছাড়া ব র o পিরবহন aব া eখনo নাজুক। জিম াি র ে ে  িবেশষ েজান কের িকছুটা িতকার হেয়েছ। তেব 
বাংলােদশ ƣদব্ত বসার aব া, দুন িত o সুশাসেনর ে ে  িবশব্ াংেকর িতেবদেনর সূচেক aেনক িপিছেয় আেছ। িবশব্ াংেকর 
কথা সারা দুিনয়া েশােন। eজ  বাংলােদশ সম াগুেলার সমাধান করেত না পারেল eসব uে াগ খুব েবিশ সুফল বেয় আনেব না। 

জানা েগেছ, বত র্মান aেনক জনগুরুতব্পূণ র্ আiন রেয়েছ, েযখােন ƣবষ মূলক িবধান রেয়েছ। e কারেণ সমােজর িপিছেয় পড়া 
েলাকজন, aন সর েগা ী o দিলত ে ণীর জ  আiন a তুল। আiন েদর মেত, সব র্েশষ জাির করা ‘সরকাির চাকির আiন, 
3129’ িনেয় েবশ িবতক র্ সৃি  হয়। e আiেন বলা আেছ, েফৗজদাির aপরােধ aিভযু  সরকাির কম র্কত র্ােদর ে ফতােরর আেগ 
সরকােরর সংি  কতৃর্পে র কাছ েথেক aনুমিত িনেত হেব। িক  দ , জনবা ব, সব্  o জবাবিদিহমূলক জন শাসন িনি েত 
আiনিটেত ƣবষ মূলক িবধান থাকায় সংিবধােনর সে  সাংঘিষ র্ক হেব। কারণ eকi aপরােধ সাধারণ নাগিরক o জন িতিনিধেদর 
জ  েযখােন পূব র্ানুমিতর েয়াজন েনi, েসখােন েকােনা িবেশষ মহেলর জ  পূব র্ানুমিতর িবধান সংযু  করা আiেনর েচােখ সব 
নাগিরেকর সমান aিধকােরর সাংিবধািনক িবধােনর সে  সাংঘিষ র্ক। 

eকiভােব নাগিরকতব্ আiন পাস করার পরo িবতক র্ সৃি  হয়। বাসীেদর aিভেযাগ, নাগিরকতব্ আiন মানবতািবেরাধী, 
ƣবষ িবেরাধী o বাসী নাগিরকেদর aিধকার o কতৃর্তব্ হরণ করা হেয়েছ। e আiন িবশব্ াপী বসবাসরত বাসীেদর সব্াথ র্িবেরাধী। 
নাগিরকতব্ আiন বাসীেদর সাংিবধািনক o নাগিরক aিধকােরর পিরপ ী। বাসী বাংলােদিশেদর িদব্তীয় ে ণীর নাগিরেক পিরণত 
করার ƣবষ মূলক আiন। eকiভােব িবত র্ক oেঠ সব্া য্ আiন িনেয়o। 

পাশাপািশ aেনক আiন iংেরিজেত থাকার কারেণ সাধারণ মানুষ বহার করেত পারেছ না। iংেরিজ ভাষায় রূপা র িবিনেয়াগ 
সং া  আiেনর aভােব িবেদিশরা e েদেশ িবিনেয়ােগর জ  eেলo আiনকানুন খুব েবিশ বুঝেত পারেছ না। eজ  তােদর ানীয় 
েলাকজন o আiনে র সহায়তা িনেয় চলেত হে । 

সূ মেত, আiন ম ণালয় েথেক eকশ আiন aনুবােদর িস া  েনয়া হেয়েছ। eর মে  4৯িট iংেরিজ েথেক বাংলা ভাষায় রূপা র 
করা হেব। কারণ েদেশর সাধারণ মানুষ eসব আiন আরo েবিশ বহার করেত পারেব। স িত eসব uে াগ বা বায়েন 
পিরক না ম ণালয় eবং আiন ম ণালয়সহ সংি েদর িনেয় eকিট ƣবঠক aনুি ত হেয়েছ। তেব oi ƣবঠেক আগামী দু’বছের 
2311 আiন পয র্ােলাচনা করা স ব িক না- e িনেয়o  েতালা হয়। 

e িবষেয় আiন ম ণালয় েথেক বলা হয়, 2311 আiনেক কেয়কিট লেট ভাগ করা হেব। eে ে  আiন  o আiন িবেশষ  
িত ােনর কাছ েথেক য়েসবা হণ করা হেব। তােদর মা েম eসব আiন পয র্ােলাচনা o গেবষণার কাজিট করা হেব। 

ƣবঠেক আরo বলা হয়, বাংলা েথেক iংেরিজ করার সময় িচি ত আiনগুেলা যােত িবেদিশ িবিনেয়াগ সংি  হয়, েসিদেক েখয়াল 
রাখেত হেব। পাশাপািশ iংেরিজ েথেক বাংলা করার ে ে  েবিশ গুরুতব্ িদেত বলা হয়। eছাড়া 2311 আiন পয র্ােলাচনা o 211 
আiন aনুবােদর জ  েযসব িত ান িনেয়াগ েদয়া হেব, তােদর কায র্পিরিধ স েক র্ িব ািরত ত  পরবত  ƣবঠেক uপ াপেনর 
িনেদ র্শ েদয়া হয়। সূ  জানায়, eসব কাজ বা বায়েনর জ  e কে র আoতায় 22 জন aিতির  জনবল িনেয়ােগর াব করা 
হয়, যা eরi মে  aনুেমাদেনর জ  aথ র্ ম ণালেয় পাঠােনা হেয়েছ। 

সােবক আiনম ী াির ার শিফক আহেমদ যুগা রেক বেলন, ƣবষ মূলক িবধান শনা  করেত আiন পয র্ােলাচনার িবষয়িট ভােলা 
uে াগ। কারণ আiেন e ধরেনর িবধান থাকেল েসিট শনা  কের দূর করা স ব হেব। eছাড়া িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর জ  
বাংলা ভাষার আiনগুেলা iংেরিজেত রূপা র করা হেল uে া ারা আiন স েক র্ ভােলাভােব জানেত o বুঝেত পারেবন। েস 
aনুযায়ী িস া  েনয়া িবেদিশেদর পে  সহজ হেব। 


