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ি ম  কােটর  আিপল  িবভােগর  জ  িবচারপিত  মা.  ইমান  আলী
বেলেছন, লঘু অপরােধ দ া  অপরাধীেদর সংেশাধেনর মাধ েম সমােজর
মলূে ােত িফিরেয় এেন নাগিরক িহেসেব গেড় তুলেত যথাযথ উেদ াগ
নওয়ার এখনই সময়। এ ে  িবচারকেদর জ  উপযু  হািতয়ার হেব

‘দ  েবশন অব অেফ ডাস অিডেন ’-১৯৬০ আইনিট। িতিন বেলন, লঘু
অপরােধ যসব নাগিরক থমবার কারাগাের যান তখন তারা  বেড়া অপরাধীেদর সং েশ এেল পের
কারাগার থেক বিরেয় আেরা অপরাধ বণ হেয় উঠেত পােরন। গতকাল শিনবার ি ম কাট শাল
কিমিট  ফর  জুিডিশয়াল  িরফমস  ও  জামান  ডেভলপেম ট  কা-অপােরশ  (িজআইেজড)  আেয়ািজত
সিমনাের ধান অিতিথর ব তৃায় িবচারপিত ইমান আলী এসব কথা বেলন। ি ম কাট িমলনায়তেন এ

কমশালার আেয়াজন করা হয়।

িতিন বেলন, যিদ কউ অভ াসগত অপরাধী না হন তাহেল লঘু অপরাধ করেল তােক সংেশাধেনর েযাগ
দওয়া উিচত। িতন বছর িকংবা তার কম সাজা হেল নানারকম শত িদেয় এসব আসািমেক দ  িগত
রেখ েবশেন রাখা যেত পাের। তােত কারাগাের অিতির  চাপ কেম আসেব। আর যােদর জেলর ভাত

খাওয়ার শখ নই তারা এসব শত মেন সই েযাগিট নেবন।

িবচারপিত ইমান আলী বেলন, অেনেকই এ আইনিট স েক অবগত নন। যখােন সাজার পিরমাণ কম
সখােন এ আইেনর েয়াগ করা স ব। তেব যাব ীবন ও মতৃু দে র বলায় এিট েয়াগ করা স ব

নয়। আইনিট ১৯৬০ সােলর িক  এখেনা এিটর তমন েয়াগ নই। এিট েয়াগ এখন সমেয়র দািব।
িবচারকেদর পাশাপািশ এ আইেনর িবষেয় আইনজীবীেদরও িশ েণর ব ব া করা েয়াজন।

হাইেকােটর িবচারপিত  মই ল ইসলাম  চৗধরুী  বেলন,  এই  আইন  েয়ােগর ফেল  লঘু  অপরাধীেদর
অপরাধ বণতা কমেব। পাশাপািশ সংেশাধেনর েযাগ পেয় িনেজেদর নাগিরক িহেসেব গেড় তলুেত
পারেব।

কমশালায়  উ ু  আেলাচনায়  ব ব  রােখন  আিপল  িবভােগর  িবচারপিত  িজনাত  আরা,  হাইেকােটর
িবচারপিত ওবায় ল হাসান, িবচারপিত এম আর হাসান ও িবচারপিত মা. আবু জাফর িসি কী, আইন
ম ণালেয়র যু সিচব িজআইেজড বাংলােদশ স িকত কে র পিরচালক উে  ল ম, অিতির  কারা
মহাপিরদশক কেনল  মা.  আবরার হােসন,  সমাজেসবা  অিধদ েরর পিরচালক আ ু াহ  আল মামনু

মখু।

কমশালায় জাি স অিডেটর তথ  উপ াপন কের িজআইেজেডর ল অব ল া ােমর ধান িমতা
সন  বেলন, ২০১৬ সােলর িডেস র পয  সারােদেশ সাজা া  বি  িছল ১৯ হাজার ৬৫৩ জন। এর

মেধ  ই বছেরর িনেচ দ া  বি র সংখ া িছল ১২ হাজার ৫৪৬জন। একজন বি র দনি ন খাওয়া
খরচ ৫৪ টাকা। সই িহসােব যিদ এেদরেক েবশেন পাঠােনা হেতা তাহেল ২৩ কািট টাকা সা য় হেতা।

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

ঐ টাকা উ য়ন কােজ ব ায় করা যত।

িতিন বেলন, একই বছের ওই আইেনর আওতায় সারােদেশ ১ হাজার ৭৬৩িট েবশন অডার ই  করা
হয়। এর মেধ  িচফ জুিডিশয়াল ম ািজে ট আদালত থেক করা হয় ১ হাজার ৪৮৬িট। িসএমএম কাট
থেক করা হয় ১৭৭িট আর ১০০িট করা হয় চৗিক আদালত থেক। িক  েবশন কমকতাগণ হােত
পেয়েছন ১২৬িট েবশন অডার। ফেল এই সংখ া কিমেয় আনার ে  িট সং ার মেধ  সম য় জ ির।
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