
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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ত িবচার আইেনর ময়াদ আেরা ৫ বছর
বাড়ােত সংসেদ িবল

কাশ : ২৬ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব ল আেলািচত ত িবচার আইেনর ময়াদ আেরা ৫ বছর বাড়ােনার িস া  িনেয়েছ সরকার।  এ লে
জাতীয়  সংসেদ  আইনশৃ লা  িব কারী  অপরাধ  ( ত  িবচার)  (সংেশাধন)  িবল-২০১৯  উ াপন  করা
হেয়েছ। গতকাল ম লবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন িবলিট উ াপন কেরন রা ম ী আসা ামান খান
কামাল। এ সময় অিধেবশেন সভাপিত  কেরন ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী। এ আইনিটর ময়াদ
পাচঁ বছর বািড়েয় ২০২৪ সাল পয  বহাল রাখার াব করা হেয়েছ। িবলিট উ াপেনর পর তা অিধকতর
পরী া-িনরী ার জ  রা  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটেত পাঠােনা হয়। কিমিটেক সাত
কায িদবেসর মেধ  সংসেদ এ সং া  িতেবদন িদেত বলা হেয়েছ। চলিত অিধেবশেনই িবলিট পাস হেব
বেল সংি রা জািনেয়েছন।

িবেলর উে  ও কারণ সংবিলত িববিৃতেত বলা হেয়েছ, আইনশৃ লা পিরি িত উ য়েন ত ও কাযকর
ভূিমকা পালেনর উে ে  চাদঁাবািজ, যানবাহন চলাচেল িতব কতা সিৃ , যানবাহেনর িতসাধন, াবর
ও অ াবর স ি  িবন  করা, িছনতাই, দ তা, াস ও অরাজক পিরি িত সিৃ , দরপ  য়, িব য়,

হণ বা দািখেল জারপূবক বাধা দান বা িতব কতা সিৃ , ভয়ভীিত দশন ইত ািদ তর অপরােধর
ত িবচার  িনি তকরেণর মাধ েম  দেশর সািবক আইনশৃ লা  পিরি িতর  অিধকতর উ িতর লে

আইনশৃ লা িব কারী  অপরাধ ( ত িবচার) আইন-২০০২ জাির করা হেয়িছল। আইনিট করার সময়
থেম ময়াদ ই বছর করা হেয়িছল। পরবতীেত েয়াজনীয়তার িনিরেখ ছয় বাের এর ময়াদ বািড়েয় ১৫

বছর বিৃ  করা হয়। এই আইনিটর অধীেন তদ াধীন ও িবচারাধীন এক হাজার ৭০৩িট মামলা িন ি র
লে  আইনিটর ময়াদ বাড়ােনা েয়াজন।

িবদ মান আইন অ যায়ী, অপরাধ মািণত হেল ই থেক পাচঁ  বছর স ম কারাদ  ও অথদ  হেত
পাের। এ আইেন ১২০ িদেনর মেধ  িবচার কাজ িন ি  করার িবধান আেছ। এই সমেয়র মেধ  িন ি
করা না গেল আেরা ৬০ িদন সময় পাওয়া যােব। গত ৯ এি ল আইেনর ময়াদ শষ হেয়েছ। এরপর
সরকার আইনিটর ময়াদ বাড়ােনার িস া  িনেয়েছ। যা িবল আকাের উ াপন করা হেয়েছ।
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