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জয়ুা  বেn  েদড়শ’ বছেরর  পুরেনা  আiনেক  যুেগাপেযাগী  করেত  চায়  সরকার।  বতর্ মান  আiেন  কেঠার
শািsর িবধান েনi। e কারেণ গত 2 সpােহর aিভযােন রাজধানীর িবিভn kােবর জয়ুার আসর েথেক
আটক দiু শতািধক বয্িkর িব েd oi আiেন বয্বsা েনয়া হয়িন।

আটকেদর িব েd aনয্ ধারায় মামলা েদয়া হেয়েছ। eিদেক oi আiন dারা জয়ুা বেn কাযর্কর েকােনা
পদেkপ  েনয়াo  সmব  হেc  না।  জয়ুােক  তর  aপরাধ  িহেসেব  িবেবচনায়  িনেয়  কয্ািসেনা  সংি
েলাকজন  o  জয়ুািড়েদর  আiেনর  আoতায়  আনার  eবং  দৃ াnমলূক  শািsর  পাশাপািশ  সাজা  বাড়ােনার
িচnাভাবনা চলেছ।

আiনjরা বলেছন, ‘দবুর্ল আiেনর  কারেণi  আটকেদর  িব েd  কেঠার  বয্বsা  েনয়ার  সুেযাগ  েনi।  e
আiন যুেগাপেযাগী করা দরকার। e িবষেয় সরকার নীিতগত িসdাn িনেল িবদয্মান আiনিট যুেগাপেযাগী
িকংবা নতুন আiন করা কিঠন িকছু নয়।’
জানেত চাiেল আiনমntী আিনসুল হক যুগাnরেক বেলন, ‘জািতর িপতা ব বnু েশখ মিুজবরু রহমান জয়ুা
বেn বয্বsা gহণ কেরিছেলন। 1972 সােলর সংিবধােন জয়ুা বেnর িবষেয় কাযর্কর বয্বsা েনয়ার জনয্
রা েক িনেদর্শনা েদয়া হয়। িতিন বেলন, জয়ুার আiনিট aেনক পুরেনা। eটােক িকভােব যুেগাপেযাগী করা
যায় েস িবষেয় আমরা িচnাভাবনা করিছ। িশগিগরi pদেkপ েনয়া হেব।’

  আলমগীর েহােসন
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1972 সােলর সংিবধােন জয়ুা বেnর িবষেয় কাযর্কর বয্বsা েনয়ার জনয্ রা েক িনেদর্শনা েদয়া আেছ।
যিদo পের e িবষেয় আর নতুন েকােনা আiন হয়িন। িবদয্মান আiেন িনেষধাjা থাকেলo সরকােরর
কাছ েথেক লাiেসn বা পারিমট িনেয় মদ িবিk o পােনর সুেযাগ আেছ। সmpিত ঢাকায় রয্ােবর সমিnত
aিভযােন  চারিট  ‘কয্ািসেনা’  িসলগালা  eবং  aেনকেক  আটেকর  পর  িবষয়িট  িনেয়  বয্াপক  আেলাচনা-
সামােলাচনা হেc। eসব kােব েগাপেন জয়ুা েখলার aেনক আসর বসার কথা নানা সমেয় েশানা েগেলo
eেকবাের  আধুিনক  যntপািত  o  uপকরণসিjত  কয্ািসেনার  aিst  বাংলােদেশ  রেয়েছ  তা  eেকবাের
ভাবনার বাiের।
জানা যায়, জয়ুার িবষেয় েয আiন কাযর্কর আেছ, েসিট হল ‘pকাশয্ জয়ুা আiন-1867’, েসখােন aবশয্
কয্ািসেনা িবষেয় িকছু বলা েনi। তেব oi আiেন ‘েকu তার ঘর, তাঁব,ু  কk, pা ণ বা pাচীরেবি ত
sােনর মািলক বা রkণােবkণকারী বা বয্বহারকারী িহেসেব েয েকােনা বয্িk jাতসাের বা েscায় aনয্
েলাকেক, uk sানেক সাধারণ জয়ুার sান িহেসেব বয্ব ত কিরেত িদেল aথর্দ  o কারাদে র িবধান
রাখা  হেয়েছ।  eমনিক  তাস,  পাশা,  কাunার  aথর্  বা  aনয্  েয  েকােনা  সর ামসহ  েয  েকােনা  বয্িkেক
kীড়ারত বা uপিsত েদিখেত পাoয়া েগেলo শািs েদয়ার সুেযাগ আেছ ei আiেন।’
িbিটশ শাসনামেলর েত জাির করা 152 বছেরর e আiনিট eখনo aপিরবিতর্ ত রেয়েছ। e আiেন
জয়ুা েখলার aপরাধ সেবর্াc 200 টাকা জিরমানা eবং 3 মােসর কারাদ । েktিবেশেষ uভয় দ  eকেt
কাযর্কর করার িবধানo রাখা হেয়েছ আiনিটেত। িকn e শািs হাসয্কর। eিদেক ঢাকা মহানগর পুিলশ
aধয্ােদশ, 1976-eর 92 ধারায় pকােশয্ জয়ুা েখলার জনয্ মাt 100 টাকা জিরমানা করার িবধান করা
হয়।
e  িবষেয়  সােবক  আiনমntী  বয্ািরsার  শিফক  আহেমদ  বেলন,  aনয্ানয্  েদেশর  তুলনায়  বাংলােদেশ
কয্ািসেনা জয়ুা বয্াপকতা লাভ কেরেছ। তাi জয়ুা েখলা বেn িবদয্মান আiনিট dত সংেশাধন কের eকিট
কেঠার আiন pণয়ন করা pেয়াজন। জয়ুা েখলার aপরাধ সেবর্াc 200 টাকা জিরমানা eবং 3 মােসর
কারাদ  pসে  িতিন বেলন, eিট সিতয্ হাসয্কর। আiনিটেক যুেগাপেযাগী করেত হেব। েযখােন সেবর্াc
শািs িহেসেব থাকেব যাবjীবন কারদে র িবধান। kাব েলােত কয্ািসেনার লাiেসn েদয়ার েযৗিkকতা
pসে  িতিন বেলন, ‘যুব সমাজ ংসকারী কয্ািসেনার লাiেসn েদয়া েকােনা মেতi সিঠক হেব না।’ e
িবষেয়  দনুর্ীিত  দমন  কিমশেনর  আiনজীবী  খুরশীদ  আলম  খান  বেলন,  সাmpিতক  aিভযােন  কিথত
কয্ািসেনা  িসলগালা  eবং  aেনকেক  আটক  কেরেছ  আiনশৃ লা  বািহনী।  eসব  ঘটনায়  েদড়শ’  বছেরর
পুরেনা জয়ুা আiেন তােদর িব েd মামলা না েদয়ায় সংি েদর ধনয্বাদ জানাi। কারণ বতর্ মান জয়ুা
আiনিট eখন aকাযর্কর। eিট বয্াপকভােব সংেশাধন করা দরকার।
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