মাস্ক না পরেল আসেছ
‘লািঠেপটা’র িবধান

পুিলেশর

িনউজ েডক্স : বর্তমান আইেন জনসাধারেণর মাস্ক পরা বাধ্য করেত
কেঠার হেত পাের না পুিলশ। এজন্য পুিলশেক িনর্বাহী ক্ষমতা িদেয়
আইন সংেশাধেনর উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ।

যােত পুিলশ জনগেণর ওপর প্রেয়াজেন ‘লািঠেপটাও’ করেত পাের। কেরানা
ভাইরােসর সংক্রমণ েরােধ দীর্ঘেময়াদী উদ্েযাগ িহেসেব সরকার এই
কার্যক্রম হােত িনেয়েছ বেল জািনেয়েছন সরকােরর শীর্ষ কেয়কজন
কর্মকর্তা।

এ প্রসঙ্েগ জনপ্রশাসন প্রিতমন্ত্রী ফরহাদ েহােসন বেলন, যারা
মাস্ক পরেছ তারা েসভ থাকেছ। অবস্থা েদেখ মেন হচ্েছ না েয কেরানা
সহেজ চেল যােব। আমরা মাস্ক পরা শতভাগ িনশ্িচত করেত চাই। এজন্য
আইন সংেশাধন কের জিরমানাসহ আইেন আরও কেঠারতা রাখা যায় িকনা েসটা
ভাবিছ।

স্বাস্থ্যিবিধ না মানা এবং মাস্ক না পরায় বর্তমােন আইন-শৃঙ্খলা
বািহনীর
সহায়তায়
িনর্বাহী
ম্যািজস্ট্েরটরা
েমাবাইল
েকার্ট
পিরচালনা কের জিরমানা আদায় করেছন। তেব সীিমত সংখ্যক েমাবাইল
েকার্ট িদেয় এই কার্যক্রম িবস্তার বা েজারদার সম্ভব হচ্েছ না।
এজন্য পুিলশেক কেঠার হেত উদ্েযাগ েনওয়া হয়।

গত ২৬ এপ্িরল মন্ত্িরপিরষদ সিচব খন্দকার আেনায়ারুল ইসলােমর
সভাপিতত্েব সরকােরর উচ্চ পর্যােয়র ৈবঠেক লকডাউন বাড়ােনার
িসদ্ধান্েতর সময় মাস্ক পরার িবষয়িট িনশ্িচত করেত পুিলশেক
েযেকােনাভােব িনর্বাহী ক্ষমতাসহ পুিলশ যােত েপটােত পাের েস
িবষয়িট আেলাচনায় আেস। বাংলািনউজ

সরকােরর একজন পদস্থ কর্মকর্তা বেলন, ঘেরর বাইের মাস্ক ব্যবহার না
করেল কেঠার আইনানুগ ব্যবস্থা েনওয়া হেব বেল বারবার েঘাষণা েদওয়া
হচ্েছ। িকন্তু লক্ষ্য করা যাচ্েছ, অেনেকই এ িনেদর্শনা অমান্য
করেছন। এক্েষত্ের বাইের চলােফরার সময় মাস্ক ব্যবহার না করেল
সরকার কেঠার আইিন ব্যবস্থা েনেব। িকন্তু আইেন িবধান না থাকায়
পুিলশ িনর্বাহী ক্ষমতা প্রেয়াগ করেত পারেছ না।

ওই কর্মকর্তা বেলন, মাস্ক না পরেল শাস্িত কী হেব- এমন আেলাচনার
সময় একজন কর্মকর্তা ‘েবেতর বািড়র’ প্রস্তাব কেরন। িকন্তু
প্রচিলত আইেন পুিলেশর েবেতর বািড় েদওয়ার সুেযাগ েনই। এর
পিরপ্েরক্িষেত আেরকজন আেলাচক প্রেয়াজেন আইিন সুেযাগ ৈতিরর
প্রস্তাব কেরন। এরই পিরপ্েরক্িষেত ‘েবেতর বািড়র’ িবষয়িট কীভােব
আইিন পিরকাঠােমােত আনা হেব, তা ভাবা হচ্েছ।

িতিন বেলন, জরুির জনস্বার্থ িবষয়ক প্রেয়াজেন সরকার েবেতর বািড়
েদওয়ার প্রিভশন আইেন যুক্ত করেত পাের। সংক্রামক ব্যািধ িনয়ন্ত্রণ
আইন বা অন্য েকােনা আইেন তা ৈবধতা েদওয়া হেব।

জানেত চাইেল জনপ্রশাসন প্রিতমন্ত্রী ফরহাদ েহােসন বেলন, পুিলেশর
কােছ িনর্বাহী ক্ষমতা না িদেল তারা প্রেয়াগ করেত পারেব না। এজন্য

আইন সংেশাধন কের িনর্বাহী ক্ষমতা েদওয়া হেব।

জনপ্রশাসন
প্রিতমন্ত্রী
বেলন,
সংক্রামক
েরাগ
(প্রিতেরাধ,
িনয়ন্ত্রণ ও িনর্মূল) আইন, ২০১৮ এর মধ্েয এই প্রিভশনটা রাখার
উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ। উদ্েদশ্য হেলা জনগণেক িনরাপদ রাখা।

লািঠেপটা বা েবত্রাঘােতর িনয়ম ব্িরিটশ আমেল থাকেলও পের তা বািতল
করা হয় বেল কর্মকর্তা জািনেয়েছন। বর্তমােন েদেশ িবিভন্ন িবষেয়
গুরুত্বপূর্ণ আইিন শাস্িতর বড় িবষয়গুেলা রেয়েছ েপনাল েকােড।
িকন্তু েপনাল েকােড েবত্রাঘাত বা লািঠেপটার িবধান েনই। তেব
‘হুইিপং (চাবুক) অ্যাক্ট, ১৯০৯ নােমর একিট আইন চালু আেছ। মাস্ক
পরার ক্েষত্ের েসটা ব্যবহার করা যায় িকনা- েসটাও মাথা রাখা হচ্েছ
বেল কর্মকর্তারা জািনেয়েছন।

