
      

eতিদন  ধু  বাংলােদেশর  নাগিরকেদর  মেধয্  যারা  দিরd  o  নানা  আথর্-সামািজক  কারেণ  িবচার  pািpেত
aসমথর্ তােদর সরকার িবনামেূলয্ আiনগত সহায়তা pদান কের আসিছল। eরi ধারাবািহকতায় eখন েথেক
িবেদিশ  বnী  নাগিরকরাo  পােবন  িবনা  খরেচ  আiিন  সহায়তা।  নাiেজিরয়ান  নাগিরক  িজম  আয়ারেক
আiনগত  সহায়তা  pদােনর  মাধয্েম  ei  পথ  unkু  হেc।  সরকােরর  ei  িসdাnেক  sাগত  জািনেয়েছ
মানবািধকার িনেয় কাজ করা সংগঠন েলা।
কারা aিধদফতর েথেক pাp তেথয্ জানা েগেছ, িবিভn েফৗজদাির মামলায় েgফতার হেয় 17িট েদেশর 495
জন নাগিরক েকরানীগ  েকndীয় কারাগারসহ েদেশর িবিভn কারাগাের বnী রেয়েছন। eর মেধয্ সেবর্াc
সংখয্ক aথর্াৎ 274 জন হেলন িময়ানমােরর নাগিরক। ভারেতর 149 জন। পািকsােনর 27, মালেয়িশয়ার 7
o কয্ােম েনর চার নাগিরক রেয়েছন। কারাগাের বnী িবেদিশ নাগিরকেদর মেধয্ সাজাpাp বnীর সংখয্া 57
জন।  আর  িবচারাধীন  বnী  রেয়েছন  352  জন।  মুিk  পাoয়া  িবেদিশ  নাগিরেকর  সংখয্া  86  জন।  বnী
িবেদিশ নাগিরকরা মাদক, জাল টাকা, pতারণা, েবআiিনভােব aনpুেবশ, eিটeম বুেথ ডাকািতসহ িবিভn
aপরােধর  সে  সm ৃk।  িবেদিশ  নাগিরকেদর  আiনগত  সহায়তা  pদােনর  িবষেয়  জানেত  চাiেল  জাতীয়
আiনগত  সহায়তা  pদান  সংsার  পিরচালক  (েজয্  েজলা  জজ)  আিমনুল  iসলাম  বেলন,  েযসব  িবেদিশ
নাগিরক বাংলােদেশর ভূখেn aপরাধ সংঘটন কেরেছন তােদর িবচার হেc eেদেশর আiেন। ফেল তােদর
আtপk সমথর্েনর সুেযাগ িদেত আiনগত সহায়তা pদােনর িসdাn হেয়েছ। আtপk সমথর্েনর সুেযাগ েদoয়া
ছাড়া কাuেক সাজা েদoয়া যায় না। তাi আটক িবেদিশ বnীরা েযন তােদর বkবয্ আiনজীবীর মাধয্েম
আদালেত  তুেল  ধরেত  পােরন  েস  লেkয্i  ei  আiিন  সহায়তা  pদান।  িতিন  বেলন,  িজম  আয়ার  নােম
নাiেজিরয়ান নাগিরকেক আমরা pথম আiনগত সহায়তা িদিc। পরবতর্ীকােল aনয্ িবেদিশ বnীরা েযন ei
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সুেযাগ পান েসজনয্ সব কারা কতৃর্ পk বরাবর eকিট সাkর্ লার পাঠােনা হেব। সরকােরর e িসdাnেক sাগত
জািনেয় আiন o সািলশ েকেndর (আসক) েচয়ারপারসন o বাংলােদশ িলগয্াল eiড aয্াn সািভর্ েসস ােsর
(bাs) সদসয্ aয্াডেভােকট েজড আi খান পাnা বেলন, সরকােরর e ধরেনর িসdাnেক সাধুবাদ জানাi। eেত
িবেদিশ বnীরা তােদর বkবয্ আiনজীবীর মাধয্েম আদালেত তুেল ধের িনেজেক িনেদর্ াষ দািব করার সুেযাগ
পােবন।

িবনা খরেচ আiিন সহায়তা পােবন িবেদিশ নাগিরকরাo|461213|Banglad... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/461213/2019-09-29

2 of 2 9/29/2019, 10:20 AM


