ইয়াবা-েহেরাইন
েকনােবচায়
সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্ড

িনউজ েডক্স :
ইয়াবা, েকােকন, েহেরাইন েসবন, পিরবহন, েকনােবচা,
সরবরাহ ইত্যািদ অপরােধর জন্য সর্েবাচ্চ মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবেনর
িবধান েরেখ সংসেদ একিট আইন পাস হেয়েছ।
মাদকদ্রব্য িনয়ন্ত্রণ িবল-২০১৮ নােম শিনবার এিট পােসর প্রস্তাব
কেরন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। পের িবলিট
কণ্ঠেভােট পাস হয়। এ সময় সংসেদর সভাপিতত্েব িছেলন স্িপকার ড.
িশরীন শারিমন েচৗধুরী।
আইেন মাদকদ্রব্েযর অপরােধর ৩৪িট তফিসল বা কের সর্বিনম্ন এক বছর
েথেক সর্েবাচ্চ মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবেনর িবধান রাখা হেয়েছ।
আইেন মাদকপ্রবণ েজলা সদর বা েমট্েরাপিলটন এলাকায় প্রেয়াজনীয়
সংখ্যক মাদক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপেনর িবধান রাখা হেয়েছ।
এ ট্রাইব্যুনাল মাদক অপরােধর িবচার করেব। মাদক অপরােধ গ্েরফতােরর
পর তদন্েত িনর্েদাষ প্রমািণত না হওয়া পর্যন্ত েকােনা অপরাধী
জািমন পােবন না। েকােনা ব্যক্িত বা প্রিতষ্ঠান এ আইেনর অধীন
অপরাধ সংঘটেন অর্থ িবিনেয়াগ, সরবরাহ, মদদ ও পৃষ্ঠেপাষকতা িদেলও
একই ধরেনর শাস্িতর িবধান রাখা হেয়েছ।

আইেন েকােকন, েকােকা মাদক চাষাবাদ, উৎপাদন বা প্রক্িরয়াজাতকরেণর
ক্েষত্ের ২৫ গ্রােমর েবিশ হেল সর্েবা্চ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্ড বা
যাবজ্জীবন েদওয়ার িবধান রাখা হেয়েছ। আর ২৫ গ্রােমর িনেচ হেল
কমপক্েষ দুই বছর ও সর্েবাচ্চ ১০ বছেরর কারাদণ্েডর িবধান আেছ।
ইয়াবা বহেনর ক্েষত্ের ২০০ গ্রােমর েবিশ হেল সর্েবাচ্চ শাস্িত
মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। তেব ১০০ গ্রাম
বা িমিলিলটার হেল সর্বিনম্ন ৫ বছল এবং সর্েবাচ্চ ১০ বছেরর
কারাদণ্েডর িবধান রাখা হেয়েছ। মাদকাসক্ত ব্যক্িতর েডাপ েটস্েট
ইিতবাচক ফল পাওয়া েগেল কমপক্েষ ৬ মাস ও সর্েবাচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড
েদয়া হেব।
েকউ যিদ সজ্ঞােন েকােনা মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটেনর জন্য তার
মািলকানাধীন অথবা দখিল েকােনা বািড়ঘর, জায়গা জিম, যানবাহন,
যন্ত্রপািত অথবা সাজসরঞ্জাম িকংবা অর্থ সম্পদ ব্যবহােরর অনুমিত
েদন তাহেল িতিন সর্েবাচ্চ ৫ বছেরর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড েভাগ
করেবন। এ ছাড়া লাইেসন্সপ্রাপ্ত না এমন েকােনা ব্যক্িতর কােছ অথবা
তার জায়গায় যিদ মাদকদ্রব্য উৎপাদেন
যন্ত্রপািত, ওয়াশ অথবা অন্যান্য উপকরণ
সর্বিনম্ন ২ বছেরর
দণ্িডত হেবন।
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আইেন আরও বলা হেয়েছ, অনুমিত ব্যতীত েকােনা ব্যক্িত অ্যালেকাহল
পান করেত পারেব না এবং িচিকৎসার প্রেয়াজেন িসিভল সার্জন অথবা
সরকাির
েমিডেকল
কেলেজর
েকােনা
সহেযাগী
অধ্যাপেকর
িলিখত
ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত েকােনা মুসলমানেক অ্যালেকাহল পান করার
অনুেমাদন েদয়া যােব না।

