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বাাংলাদেশ সুপ্রীম ক ার্ট 
আপীল ববভাগ 

 

উপবিত 
ববচারপবত সসয়ে মাহমুে কহাদসন, প্রধান ববচারপবত, 

ববচারপবত কমাহাম্মে ইমান আলী, 
ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ী, 
ববচারপবত মির্জা হ াসাইন  ায়দার, 
ববচারপবত আবু ব র বসবি , 
ববচারপবত কমাোঃ নূরুজ্জামান, 
ববচারপবত ওবায়েুল হাসান 

 

কফৌজোবর বরবভউ বপবর্শন নাং ৮২/২০১৭ 
(কফৌজোরী আবপল নাং ১৫/২০১০ এর ১৪.০২.২০১৭ তাবরদের রায় এবাং আদেশ কেদ  উদূ্ভত)  
 

আতাউর মৃধা ওরদফ আতাউর ............... বপবর্শনার। 
= বনাম= 

রাষ্ট্র ........................ করসপনদেন্ট। 
বপবর্শনার পদে      জনাব েন্দ ার মাহবুব কহাদসন,  

বসবনয়র অ্যােদভাদ র্  
ইন্সট্রাদেে বাই অ্যােদভাদ র্ অ্ন কর েট  
জনাব সসয়ে মাহবুবর রহমান।  
 

করস্পদেণ্ট পদে:     অ্যার্বনট কজনাদরল জনাব মাহবুদব আলম (প্রয়াত),  
অ্যার্বনট কজনাদরল জনাব এ এম আবমনউবিন, 
কেপুবর্ অ্যার্বনট কজনাদরল জনাব ববশ্ববজৎ কেবনাে,  
(ইন্সট্রাদেে বাই অ্যােদভাদ র্ অ্ন-কর েট  
জনাব হবরোস পাল।)  
 

 

আোলদত সহায়তা  রার জনয অ্যাবম যাস ব উবর বহসাদব:  
জনাব করা নউবিন মাহমুে, বসবনয়র অ্যােদভাদ র্,  
জনাব এ এফ হাসান আবরফ, বসবনয়র অ্যােদভাদ র্ 
এবাং জনাব আবেুর রাজ্জা  োন, বসবনয়র অ্যােদভাদ র্ ।  

 

শুনাবনর তাবরে : ২০.০৬.২০১৯, ১১.০৭.২০১৯, ২৪.১১.২০২০। 
রাদয়র তাবরে  : ০১.১২.২০২০ 
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রায় 
 

ববচারপবত সসয়ে মাহমুে কহাদসন, প্রধান ববচারপবত  

আমার ভ্রাতা ববচারপবত কমাহাম্মে ইমান আলী এবাং ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ীর কলো রায় পাঠ  রার 
কসৌভাগয আমার হদয়দে। এই বিবমনাল বরবভউ বপবর্শদন বৃহৎ জনগুরুত্বপূর্ট ববষয় জবিত। আবম ববচারপবত 
হাসান ফদয়জ বসবি ীর কলো রায় ও আদেদশর সাদে এ মত হদয় ব েু ববষয় যুক্ত  রদত চাই।  

মামলার ঘর্না এবাং প্রাসবি  বসদ্ধান্তগুবল সাংেযাগবরষ্ঠ রাদয় পুদরাপুবর ববর্টত হদয়দে। তাই, আবম, কস 
ববষয়সমূহ পুনরাবৃবি  রবে না।  

এই কফৌজোবর বরবভউ বপবর্শদনর মূল প্রশ্নবর্ হদলা কপনাল ক াে, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, বপ্রজনস 
অ্যাে এবাং কজল ক াদের ববধান অ্নুযায়ী যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বলদত  ী কবাঝায়।  

যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর প্রােবম  অ্েট পুদরা অ্ববশষ্ট জীবন  ারােণ্ড কভাগ  রা। 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' শব্দবর্ 
কপনাল ক ােসহ ক ানও আইদন সাংজ্ঞাবয়ত  রা হয়বন। কপনাল ক াদের ৪৫ ধারায় বনম্নবলবেতভাদব 'জীবন' 
শদব্দর সাংজ্ঞা কেওয়া হদয়দে:  

“৪৫। প্রসঙ্গের পমরপমি ক ানও ব েু না কবাঝাদল 'জীবন' বলদত মানুদষর জীবনদ  
কবাঝায়।”  

কপনাল ক াদের ৫৩ ধারায় বববভন্ন ধরদনর শাবির  ো বলা হদয়দে। কপনাল ক াদের ৫৩ ধারাবর্ বনম্নরূপ:  

“৫৩. শামিসিূ  এই বববধর ববধানসমূহ অ্নুযায়ী অ্পরাধী কয কয েদণ্ড েবণ্ডত হদব তা 
হদছোঃ- 

প্রেমতোঃ মৃতুয ,  

বিতীয়ত,-যাবজ্জীবন  ারােণ্ড;  

তৃতীয়ত,-The Criminal Law (Extinction of Discriminatory Privileges) Act 
1949 (Act No. II of 1950].িারা ববলুপ্ত।  

চতুেটত,- ারাবাস। যা েুই প্র াদরর, যো:- 

(১) সশ্রম, অ্েটাৎ  দঠার শ্রম সহ াদর  

(২) ববনাশ্রম;  
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পঞ্চমতোঃ-সম্পবি বাদজয়াপ্ত রর্;  

ষষ্ঠ,- অ্েটেণ্ড ।  

বযােযা- যাবজ্জীবন  ারাবাদসর কেদে  ারাবাস সশ্রম হদব।”  

কপনাল ক াদের ৫৩ ধারাবর্ ভারতীয় কপনাল ক াদের ৫৩ ধারার প্রায় অ্নুরূপ, তদব কপনাল ক াদের ৫৩ 
ধারায় ববর্টত বযােযাবর্ ভারতীয় কপনাল ক াদের ৫৩ ধারায় সাংযুক্ত  রা হয়বন। কপনাল ক াদের ৫৫ ধারায় 
বলা হদয়দে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে অ্নূধট ২০ বেদর  বমদয় আনার েমতা সর াদরর রদয়দে। 
অ্নযবেদ , ভারত সর াদরর উভয় বর্টনার ১৪ বেদরর কববশ নয় এমন কযদ াদনা কময়াদে যাবজ্জীবন  ারােে 
হ্রাস  রার েমতা রদয়দে। আমাদের কেদেও এবর্ ১৪ বের বেল তদব ১৯৮৫ সাদল কপনাল ক াে (সাংদশাধন) 
অ্বেটনযান্স, ১৯৮৫ (১৯৮৫ এর অ্ধযাদেশ নাং- XLI) ১৪ বেদরর িদল ২০ বের প্রবতিাবপত হদয়বেল। আরও 
ভাদলাভাদব কবাঝার জনয কপনাল ক াদের ৫৫ ধারা বনদম্ন উদেে  রা হদলা:  

"৫৫. যাবজ্জীবন কারাদন্ড হ্রাসকরণ- যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর েণ্ড কেওয়া কযদত পাদর এরূপ 
প্রদতয  কেদে সর ার অ্পরাধীর সম্মবত োিাই, এই েণ্ড অ্নূধট ২০ বের কময়ােী কযদ ান 
বর্টনার   ারােদণ্ড পবরর্ত  রদত পাদর "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

কপনাল ক াদের ৫৭ ধারা অ্নুসাদর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে ৩০ বেদরর সশ্রম  ারােদণ্ডর সমতুলয 
বহদসদব গর্না  রা যাদব। ভারতীয় কপনাল ক াদের ৫৭ ধারার ভাষা প্রায় এ ই র ম তদব ভারদত এই 
সময় াল ২০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয বহসাদব গর্য হয়। আরও ভালভাদব কবাঝার জনয, আমাদের কপনাল 
ক াদের ৫৭ ধারা বনদম্ন উদৃ্ধত  রা হদলা:  

"৫৭. দঙ্গন্ডর হিয়াঙ্গদর অংশ- েদণ্ডর কময়াদের অ্াংশ বহসাব  রার কেদে যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ডদ  বেশ বেদরর কময়ােী সশ্রম  ারােদণ্ডর সমতুলয বহদসদব গর্য  রা হদব।"  

যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েটবহ বযােযা কেওয়ার লদেয ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ব েু ববধান ববদবচনা 
 রাও ের ার।  

প্রােবম ভাদব ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদর ৩৫  ধারা সাংদযাজদনর ববষয়বর্ ববদবচনা  রা প্রাসবি  হদব 
যা মূল ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদর অ্ন্তভুটক্ত বেল না। ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারা 
প্রেদম ১৯৯১ সাদলর ১২ নাং অ্ধযাদেশ িারা ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর সাংদশাধদনর মাধযদম সাংদযাবজত 
হদয়বেল, যা পরবতটী াদল ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সাদলর আইন নাং V) সাংদশাধন 
আইদন পবরর্ত হদয়বেল। ১৯৯১ সাদলর অ্ধযাদেশ নাং ১২ িারা প্রববতটত তৎ ালীন ৩৫  ধারাবর্ বনদম্ন উদৃ্ধত 
 রা হদয়দে: 

"৩৫  েবণ্ডত বযবক্ত হাজদত ো দল  ারােদণ্ডর কময়াে- কযদেদে ক ানও বযবক্ত তার কোষী 
সাবযি হওয়ার সময় হাজদত োদ  এবাং কয অ্পরাদধ তাদ  কোষী সাবযি  রা হয় কসবর্ 



-4- 

 

 

 

মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েণ্ডনীয় নয়, কসদেদে আোলত  ারােোদেশ কেওয়ার 
সময়, পূদবট কয কময়াদে কস হাজদত বেল তা ববদবচনা  রদত পাদরন। তদব শতট োদ  কয, 
ক ানও অ্পরাদধর কেদে আইদন সবটবনম্ন  ারােদণ্ডর কময়াে বনবেটষ্ট ো দল, সাজা কসই 
সমদয়র কচদয়  ম হদব না।"  

অ্ধযাদেশবর্ ১৯৯১ সাদলর ১৬ নাং আইন িারা বাবতল  রা হদয়বেল তদব আইন প্রর্য়দনর সময় ৩৫  ধারায় 
সাংযুক্ত শরজাংশ বাে কেওয়া হদয়বেল।  

১৯৯১ সাদলর ১৬ নাং আইন িারা প্রববতটত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারা পযটাদলাচনায় আমরা 
কেেদত পাই যেন ক ানও অ্বভযুক্তদ  মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হয় বা এমন অ্পরাদধ 
সাজা কেওয়া হয় যা মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েণ্ডনীয়, বতবন কোষী সাবযি হওয়া ও সাজার পূদবট কয 
সময় াল হাজদত বেদলন, তা সাজার কময়াে কেদ  বাে কেওয়ার জনয ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  
ধারার সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী নন। ১৯৯১ সাদলর ১৬ নাং আইন িারা প্রববতটত ৩৫  ধারা আোলতদ  
কোষী সাবযি হওয়ার পূদবট কোষী বযবক্তর হাজত াদলর ধারাবাবহ তা ববদবচনার জনয কেছাধীন েমতা প্রোন 
 দর তদব শতট োদ  কয মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর কেদে তা ববদবচনা  রা যাদব 
না। 

ভারদত, ১৯৭৩ সাদলর ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর এ ই র ম ধারাবর্ ৪২৮ যা বনম্নরূপোঃ  

“৪২৮. অ্বভযুক্ত বযবক্তর হাজতবাদসর কময়াে  ারােণ্ড কেদ  বাে যাদবোঃ -কযদেদে ক ানও 
অ্বভযুক্ত বযবক্তদ  কোষী সাবযি  দর  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়দে যা জবরমানা প্রোদন 
বযেটতার  ারােণ্ড নয়, কসদেদে তেন্ত, অ্নুসন্ধান বা ববচার চলা ালীন এবাং এই জাতীয় 
কোষী সাবযি হওয়ার তাবরদের পূদবট ঐ বযবক্তর হাজতবাদসর সময় াল, যবে োদ , তা 
 ারাবাদসর কময়াে কেদ  বাে (কসর্-অ্ফ) যাদব এবাং এইরূপ কোষী সাবযি হওয়ার জনয 
এই বযবক্তর  ারােদণ্ডর োয়বদ্ধতা তার উপর আদরাবপত  ারাবাদসর কময়াদে সীমাবদ্ধ 
ো দব। তদব শতট োদ  কয ৪৩৩এ কত ববর্টত মামলার কেদে এই ধরদনর হাজতবাস কচৌি 
বেদরর সময় াল কেদ  বাে যাদব।"  

ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারা পযটাদলাচনায় কেো যাদছ কয কোষী সাবযি হওয়ার  
পূদবট তেন্ত, অ্নুসন্ধান বা ববচার চলা ালীন সমদয় ক ানও অ্বভযুক্ত বযবক্তর কভাগ ৃত হাজতবাস কোষী সাবযি 
হওয়ার পর তার উপর আদরাবপত  ারােদণ্ডর কময়াে কেদ  বাে (কসর্-অ্ফ) যাদব। ভারতীয় ক াে অ্ব 
বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারার সুববধা পাওয়ার অ্বধ ার যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবেত সহ অ্নয কয ক ান 
অ্পরাধী কভাগ  রদত পারদব। অপরাধীঙ্গক কসর্-অ্ফ হদওয়া বাধযতামূল  এবাং কোষী সাবযি হওয়ার পূদবট 
কোষী বযবক্তর হাজতবাদসর সময় াল আববশয ভাদব তার  ারাবাদসর কময়াে কেদ  বাে (কসর্-অ্ফ) যাদব। 
এই ধারার শতটাাংদশ বলা হদয়দে ধারা ৪৩৩এ-কত ববর্টত ১৪ বেদরর সময় াল হদত এই জাতীয় হাজতবাস 
বাে (কসর্-অ্ফ) যাদব। ২০০৫ সাদল ৪২৮ ধারা যুক্ত  রার পূদবট ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর 
৪২৮ নাং ধারায় “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” শব্দবর্ সুস্পষ্টভাদব অ্নুপবিত বেল। Kartar Singh and Others Vs. 
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State of Haryana, AIR 1982 SC 1439 মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট এই অ্বভমত বযক্ত  দরন কয, 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্ত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারায় ববনটত কসর্-অ্দফর সুববধা 
পাদব না। তদব এই বসদ্ধান্তবর্ পরবতটীদত Bhagirath and others Vs. Delhi Administration, AIR 
1985 SC 1050 মামলায় বাবতল হদয়বেল। আোলত এই অ্বভমত বযক্ত  দরন, 

৫. "আমরা পবরষ্কারভাদব ববশ্বাস  বর, বসদ্ধান্ত গ্রহদর্র মূল প্রশ্ন হদলা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এ বর্ বনবেটষ্ট 
কময়াদের  ারােণ্ড ব না। এর্া ববদবচনা  রদত হদব  ারর্ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ক ানও বনবেটষ্ট কময়াদের 
 ারােণ্ড নয়, যা বনবেটষ্টভাদব ক বল েয় মাস, েুই বের, পাাঁচ বের বা এরূপ বনবেটষ্ট সমদয়র জনয বনবেটষ্ট এবাং 
বনধটাবরত । কযদহতু Gopal Vinayak Godse v. The State of Maharashtra,(1961) 3 SCR 440 
মামলায় আোলদতর রাদয় প্রেি যাবজ্জীবন  ারােণ্ড আজীবন  ারােণ্ড এবাং এর কচদয়  ম ব েুই নয় এবাং 
কযদহতু, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এ বর্ অ্বনধটাবরত কময়াদের  ারােণ্ড, কসদহতু এবর্ ক ানও বনবেটষ্ট কময়াদের 
 ারােণ্ড নয়। ৬....... ধারা ৪২৮ এর অ্ধীন এ মাে প্রাসবি  প্রশ্ন হদছ: এই বযবক্তদ  ব  এ বর্ কময়াদে 
 ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়দে? সুববধার জনয, প্রশ্নবর্দ  েুবর্ অ্াংদশ ববভক্ত  রা কযদত পাদর। প্রেমত, এই 
বযবক্তদ  ব   ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়দে? এবাং, বিতীয়ত, তাদ  ব  এ বর্ কময়াদে  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা 
হদয়দে? এদেদে সম্ভবত ক ানও ববদরাধ ো দত পাদর না কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তদ   ারােণ্ডই 
কেওয়া হদয়দে। তাহদল তার সাজার কময়াে  ী? এই প্রদশ্নর সুস্পষ্ট উির হদলা কয কময়াদে তাদ  সাজা 
কেওয়া হদয়দে তা আজীবন  ারাবাস। সুতরাাং, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তদ  এ বর্ কময়াদে  ারােদণ্ড 
েবণ্ডত  রা হয়।” 

ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট Bhagirath (supra) মামলায় এই অ্বভমত কেন যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড কোষী সাবযি 
হওয়ার পূদবট ক ান অ্বভযুক্ত বযাবক্তর কভাগ ৃত  ারাবাস েদণ্ডর কময়াে কেদ  বাে (কসর্ অ্ফ) যাদব যবে 
ক ানও উপযুক্ত  তৃটপে ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৪৩২ বা ধারা ৪৩৩ অ্নুসাদর ক ানও আদেশ 
জারী  দর। এই জাতীয় আদেশ বযাবতত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হদছ বাব  জীবদনর জনয  ারাবাস।  

২০০৫ সাদল, Bhagirath মামলার (পূঙ্গবজামিমির) বসদ্ধান্ত কনওয়ার অ্দন  পদর, আইনসভা এ বর্ সাংদশাধনীর 
মাধযদম ১৯৭৩ সাদলর ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারায় এ বর্ শতাাংশ যুক্ত  দরবেল যা স্পষ্ট 
 দর কয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তরাও ৪২৮ ধারার সুববধা পাদবন। ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারার ভাষা বাধযতামূল  প্র ৃবতর। Ranjit Singh Vs. State of Panjab (2010)12 
SCC 506 মামলায় Bhagirath (পূঙ্গবজামিমির) মামলায় গৃহীত েৃবষ্টভবি গৃহীত হদয়বেল এবাং ভারতীয় ক াে 
অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৪২৮ এ উবেবেত কসর্-অ্দফর সুববধা যাবজ্জীবন েণ্ডপ্রাপ্তদ  কেওয়া হদয়বেল। 

পযটাদলাচনাধীন রায়বর্ Kartar Singh and others (পূঙ্গবজামিমির) মামলার উপর বনভটর  দর প্রোন  রা 
হদয়বেল, যবেও উক্ত মামলাবর্র বসদ্ধান্ত Bhagirath (পূঙ্গবজামিমির) মামলায় বাবতল  রা হদয়বেল। 

ভারদত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪৩৩এ ধারা প্রবতটদনর  ারর্ হল  েনও  েনও েমা মঞু্জর  রার 
 ারদর্ হতযা ারীরা পযটন্ত যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত হদয় বা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হ্রাস পাওয়ার  ারদর্ ৫ 
কেদ  ৬ বের কশদষ মুবক্ত কপদয় যায়। এবর্দ  করাধ  রার জনয আইনসভা ১৯৭৮ সাদলর ৪৫ নাং আইন 
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অ্নুসাদর ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদর ৪৩৩এ ধারা অ্ন্তভুটক্ত  দর কযোদন বলা হয় কয, আইন 
অ্নুসাদর মৃতুযেণ্ড অ্নযতম শাবি এমন ক ানও অ্পরাদধ কোষী সাবযি হওয়ার জনয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন 
 রা হদয়দে এমন এ জন বযবক্তদ  বা কযোদন মৃতুযেণ্ড প্রোন  রার পর ৪৩৩ ধারার অ্ধীদন কসবর্ যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ড পবরর্ত হদয়দে এমন এ জন বযবক্তদ   ারাগার কেদ  মুবক্ত কেওয়া হদব না যতের্ না পযটন্ত বতবন 
৪২৮ ধারা অ্নুসাদর কসর্-অ্ফসহ ১৪ বের  ারাদভাগ  দরন। পূদবটাক্ত ধারা িারা, ভারতীয় আইনসভা এ জন 
যাবজ্জীবন েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তর কেদে তাদ  েমা প্রেশটন ও সাজা হ্রাদসর কেদে উপযুক্ত সর াদরর েমতা উক্ত 
বযবক্তর প্র ৃত  ারাবাস ১৪ বের পূর্ট হওয়া পযটন্ত সীমাবদ্ধ  দর এ বর্ প্রবতবন্ধ তা সৃবষ্ট  দর।  

বাাংলাদেদশ ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর মূল ৩৫  ধারা এবাং ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারা ববদবচনা  দর আমরা কেেদত কপলাম কয, মূল ৩৫  ধারা ১৯৯১ সাদল প্রববতটত 
হদয়বেল, তদব তা ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারার সাদে সামঞ্জসযপূর্ট নয়।  

বাাংলাদেদশ পরবতটী াদল ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারা ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর 
(সাংদশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সাদলর আইন নাং ১৯) ২ ধারা িারা প্রবতিাবপত হদয়বেল। প্রবতিাবপত 
৩৫  ধারাবর্ নীদচ উদেে  রা হল:  

“অ্পরাধীরা কহফাজদত ো দত পাদর এমন মামলায়  ারােদণ্ডর োি-(১) ক বল মৃতুযেদণ্ড 
েণ্ডনীয় অ্পরাদধর মামলা বযাতীত, যেন ক ানও আোলত ক ানও অ্পরাদধর জনয ক ানও 
অ্বভযুক্তদ  কোষী সাবযি  দর এবাং কোষী সাবযি হওয়ার পদর এই জাতীয় অ্বভযুক্তদ  কয 
ক ানও কময়াদে সশ্রম বা ববনাশ্রম  ারােণ্ড প্রোন  দর, তেন এই অ্পরাদধর সাদে 
সম্পব টত হদয় আসাবমরা ইদতামদধয কয সময় কহফাজদত ো দত বেল তা  ারােদণ্ডর কমার্ 
সাজা কেদ  বাে যাদব। (২) উপ-ধারা (১) এ উবেবেত কোষী সাবযি হওয়ার পূদবট যবে কমার্ 
কহফাজদতর সময় াল অ্বভযুক্তদ  েবণ্ডত হওয়ার সময় াদলর কচদয় েীঘট হয়, তদব 
অ্বভযুক্তদ   ারােদণ্ডর সাজা কেওয়া হদয় বগদয়দে বদল গর্য  রা হদব এবাং অ্নয ক ান 
অ্পরাদধর সাদে জবিত না ো দল বা প্রদয়াজন না হদল তাদ  এ বাদর মুবক্ত কেওয়া হদব; 
এবাং যবে অ্বভযুক্তদ ও এই জাতীয় সাজা োিাও ক ানও জবরমানা প্রোদনর সাজা কেওয়া 
হয়, তদব জবরমানা হদব।”  

মূল ৩৫  ধারা এবাং প্রবতিাবপত ৩৫  ধারার তুলনায় আমরা কেেদত পাই কয, আইনসভা পুদরাপুবর ভালভাদব 
কজদনও উপদরাক্ত অ্সাংদশাবধত ববধাদন যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তদ  ৩৫  ধারার অ্ধীদন আোলদতর 
কেছাধীন েমতার সুববধা কেয়বন। আইনসভা মূল ধারাবর্ মাোয় করদে ৩৫  ধারা প্রবতিাপন  দরদে কযোদন 
বলা হদয়দে কয, ক বল মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর কেদে ৩৫  ধারার সুববধা পাওয়া যাদব না। এই 
প্রবতিাবপত ৩৫  ধারা এোিাও আোলতদ  এই অ্পরাদধর সাদে জবিত ো ার সময় কমার্ কময়াদে 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা কেদ  এই সাজা বাে কেওয়ার অ্নুমবত কেয়। ৩৫  ধারাদত 'বযাতীত' এবাং 
'ক বল' শব্দবর্ বযবহার  দর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত আসাবমদেরও ৩৫  ধারার সুববধা কেওয়ার ইছা 
আইনসভার বেল।  
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পযটাদলাচনাধীন রাদয় বলা হদয়দে কয, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারা মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর জনয প্রদযাজয নয়। তদব ২০১০ সাদলর কফৌজোবর আবপল নাং-১৫-১৬ এর 
শুনাবনদত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর মূল ৩৫  ধারা ববদবচনায় কনওয়া হয়বন, কযোন কেদ  
পযটাদলাচনার জনয এই কফৌজোবর আদবেদনর উদ্ভব হদয়দে। পযটাদলাচনার অ্ধীদন ো া রায়বর্ প্র াশ  দর কয, 
ক ানও কোষী বযবক্ত তার কোষী সাবযি হওয়ার আদগ কহফাজদত ো া সময় বাে কেওয়াদ  অ্বধ ার বহদসদব 
োবব  রদত পাদর না এবাং এবর্ আোলদতর কেছাধীন েমতা এবাং এবর্ কসই অ্পরাদধর কেদে প্রদযাজয হদত 
পাদর না যা মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয় (যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হওয়া উবচত বেল)। পযটাদলাচনার অ্ধীদন রাদয়র আর এ বর্ 
বক্তবয হল যবেও 'ক বল' শব্দবর্ ৩৫  ধারাদত বযবহার  রা হদয়দে, আইনসভায় ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারা এবাং কপনাল ক াদের ৫৩ ধারা ববদবচনা না  দরই 'ক বল' শব্দবর্ ক া াদনা হদয়দে, 
তদব 'ক বল' শদব্দর বযবহার ক ানও পােট য  রদব না কযদহতু প্রচবলত আইদনর পবর ল্পনার অ্ধীদন ক ানও 
েমা/েণ্ড মও ুদফর ববষয়বর্ ক বল সর াদরর জনয সাংরবেত রদয়দে।  

ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারার প্রবতিাবপত ধারাবর্ পিদত বগদয় কেো যাদছ কয, আোলতদ  
প্রেি েমতাদ  এ বর্ কেছাধীন েমতা বলার ক ানও সুদযাগ কনই। সাংদশাবধত ৩৫  ধারাদত বযবহৃত ভাষাবর্ 
স্পষ্ট এবাং িযেটহীন এবাং আোলত সরল ভাষায় প্র াবশত আইনসভার উদিশযদ  উদপো  রদত পাদর না 
এবাং তাই আসাবম কোষী সাবযি হওয়ার আদগ প্র ৃত আর্দ র সময় াল যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কেদ  হ্রাস 
 রদত হদব।  

এবর্ আইন বযােযার এ বর্ মূল বনয়ম কয, ক ানও বববধ ববধাদনর বযােযার কেদে সাধারর্ত ক ানও শব্দ বা 
ববধানদ  অ্প্রদয়াজনীয় বা অ্বতবরক্ত বহসাদব ববদবচনা  রা উবচত নয়। আইন বযােযার কেদে, আোলত সবটো 
ধদর কনয় কয আইনসভা তার প্রবতবর্ অ্াংশ এ বর্ উদিশয বনদয় সবন্নদবশ  দরবেল এবাং আইনসভার উদিশয 
হল এই কয, সাংববধাদনর প্রবতবর্ অ্াংশ  াযট র হদব। এবর্ বলা বঠ  হদব না কয, ক ানও সাংবববধদত বযবহৃত 
শব্দ বা শব্দসমবষ্ট অ্প্রদয়াজনীয় বা ক ানও উদিশয োিাই রাো হদয়দে, যবে না সাংবববধর পবর ল্পনার বেদ  
নজর বেদয় এর লেয ও উদিশয সম্পদ ট ববদবচনা  রার বাধযতামূল   ারর্ না োদ  (Sankar Ram & Co. 
Vs. Kasi Nicker and others (2003)11 SCC 699)।  

"Ut res magis va leat quam pereat" এই মযাবিমবর্র আেবর  অ্েট হদলা, ক ান ব েু বাবতল হওয়ার 
কেদ  তা  াযট র হওয়া ভাদলা। মযািওদয়দলর মদত, আোলদতর  াজ আইনসভার উদিশয এ বর্ আইনদ  
বযােযা  রা এবাং এবর্  রার কেদে অ্বশযই মদন রােদত হদব কয, এর  াজবর্ ইউস বেদসদর (jus dicere), 
ইউস োদর (jus dare) নয়: ক ানও বববধর ক ান শব্দ অ্বশযই ববচার গদর্র বাবতল  রা উবচত নয়, 
আইদনর সাংস্কার অ্বশযই সাংসদের হাদত কেদি বেদত হদব (Maxwell- Interpretation of Statutes, 12 
th edition, page-1-2)। এবর্ আইন বযােযার এ বর্ মূল বনয়ম কয, ক ানও বববধ ববধাদনর বযােযার কেদে 
সাধারর্ত ক ানও শব্দ বা ববধানদ  অ্প্রদয়াজনীয় বা অ্বতবরক্ত বহসাদব ববদবচনা  রা উবচত নয়। 

Shafiqur Rahman Vs. Idris Ali, (1985) 37 DLR (AD)71 মামলায় ধারর্া  রা হদয়দে কয, আইন 
বযােযার এ বর্ মূল নীবত হল, এবর্ অ্বশযই ধদর কনওয়া উবচত কয আইনসভা ক ানও শব্দ প্রদয়াজন োিা বা 
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ক ানও অ্েট বা উদিশয োিাই বযবহার  দর না।  

Shamsuddin Ahmad, Advocate Vs. Registrar, High Court of East Pakistan (1967) 19 DLR 
(SC) 483 এই বসদ্ধান্ত কনওয়া হয় কয, ক ানও বযােযার কেদে সবটজনবববেত বনয়ম হদলা ক ানও আইদনর 
ক ানও শব্দই অ্প্রদয়াজনীয় বা উিৃি নয়। আইদনর ববধানাববল সাধারর্ এবাং োভাবব  অ্দেট বনরদপে েৃবষ্টদত 
সামবগ্র ভাদব পদি প্রবতবর্ শদব্দর অ্েট প্রোন  রদত হদব। উপদরাক্ত মামলার নীবতগত বযােযার পবরদপ্রবেদত, 
এবর্ বলা যায় না কয ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৪০১ এবাং কপনাল ক াদের ৫৩ ধারা ববদবচনা না 
 দর 'ক বল' শব্দবর্ ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারায় বযবহৃত হদয়দে। ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর পবরববতটত ৩৫  ধারা অ্নুসাদর অ্বভযুক্ত বযবক্ত তার সাজা প্রোদনর আদগ কয সময় াল 
কহফাজদত বেল তা তার যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হদত বাে পাওয়ার অ্বধ ারী।  

ভারদত Pandit Kishori Lal Vs. The King-Emperor (1944) 26 ILR (Lahore) Privy Council 325 
মামলা হদত আজ অ্ববধ ধারাবাবহ  েৃবষ্টভবি হদলা, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট পুদরা বাব  জীবন। তদব 
কববশরভাগ কেদে, ববদরাধ কেো কেয় যেন বনবটাহী ববভাগ ভারতীয় ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর বববভন্ন 
ধারার অ্ধীদন বরবমশন (োি) প্রোন  দর এবাং আোলত যেন এই েমতা প্রদয়াগ বা বনবেটষ্ট সময় পযটন্ত এ 
জাতীয় েমতা প্রদয়াগ কেদ  বনবটাহী ববভাগদ  বাবরত  দর। 

ইদতামদধয আদলাচনা  রা হদয়দে কয, ভারত ববভাজদনর তাবরে কেদ  এই বরবভউ রায় কঘাষর্ার আগ পযটন্ত 
বাাংলাদেদশর কপ্রোপদর্ ধারাবাবহ  প্রচলন বেল যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর জনয ২০ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড 
বহসাদব গর্য  রা যা পরবতটী সাংদশাধনীর মাধযদম কপনাল ক াদের সাংদশাবধত ৫৭  ধারায় ৩০ বের সশ্রম 
 ারােদণ্ড বৃবদ্ধ কপদয়দে।  

তদব এবর্ সতয কয, কপনাল ক াদের ৫৭ ধারা হদলা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর জনয শাবির ববধাদনর ভগ্াাংশ গর্না 
 রার জনয- যা ৩০ বেদরর সশ্রম  ারােদণ্ডর সমতুলয হদব। কপনাল ক াদের ৫৭ ধারা  ারােদণ্ডর ভগ্াাংশ 
গর্না  রার জনয প্রর্ীত হদলও যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সময় াল সবটো ৩০ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড বহসাদব 
ববদববচত হয় (৫৭ ধারা সাংদশাধদনর আদগ বেল ২০ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড)। আমরা এই আোলদত ব াংবেন্তী 
ববচার দের কপদয় আশীবটােপুষ্ট হদয়বেলাম, যারা কপনাল ক াদের ৩০২ ধারার অ্ধীদন সাজা কেওয়ার সময় 
আইদন না ো া “েবণ্ডত বযবক্তর োভাবব  জীবদনর কশষ অ্ববধ” শব্দগুদলা বযবহার না  দর বববধবদ্ধ শব্দ 
“মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” বযবহার  রদতন। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে  ী হদব তা বনবটাহী 
ববভাদগর জনয করদে কেওয়া হদয়দে এবাং বনবটাহী ববভাগ োি বেদত পাদর বা নাও পাদর। তদব েবণ্ডত বযবক্তর 
সাজার রায় প্রোদনর আদগ তার  ারাবাদসর সময় াল প্রোন ৃত কমার্ শাবি হদত বাে কেওয়ার েমতা ক াে 
অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারার অ্ধীদন আোলদতর উপর নযি রদয়দে।  

করয়াদতর মাধযদম সাজার কময়াে  মাদনার জনয বপ্রজনস অ্যাে, ১৮৯৪ (১৮৯৪ এর ৯ নাং আইন) এর ৫৯ 
ধারার (৫) উপ-ধারায় প্রেি েমতা প্রদয়াগ  দর কজল ক াদের ২১ অ্ধযাদয় বববধমালা  রা হদয়দে। ক াে অ্ব 
বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারার অ্ধীদন মুবক্তর জনয  ারা  তৃটপে  তৃট  গর্না ৃত কয ক ানও করয়াত 
(বরবমশন) সর ারদ  কপ্ররর্  রদত হদব। তদব কজল  তৃটপদের প্রিাববত এ জাতীয় করয়াত ক ানও সবধ 
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 ারর্ বনধটারর্ না  দরই সর ার প্রতযােযান  রদত পাদর না,  ারর্ করয়াত (বরবমশন) সাংিাদন্ত কজল ক াদের 
২১ অ্ধযাদয়র বববধগুদলা বপ্রজনস অ্যাে, ১৮৯৪ এর ৫৯(এফ) ধারার অ্ধীদনই সতবর  রা হদয়দে। কপনাল 
ক াদের ৪৫ এবাং ৫৩ ধারার বমলবববশষ্ট বযােযা কেওয়ার জনয আমাদের কপনাল ক াদের ৫৫ এবাং ৫৭ ধারা 
এই েুবর্ ধারাদ  ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারার সাদে এ দে পিদত হদব এবাং আমরা এই 
মতামত বেবছ কয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর এ বর্ বনবেটষ্ট সময় াল গর্না  রা উবচত। 

আইদনর বযােযাবর্ এদ বাদরই আোলদতর  াদজর মদধয রদয়দে এবাং এই প্রশ্নবর্ অ্দন  আদগ প্রধান 
মবচারপমর জন মাশটাল ১৮০৫ সাদল Marbury Vs. Madison (5 U.S. 137) মামলায় বনষ্পবি  দরদেন। 
এই কেদে মাশটাদলর ববেযাত  ো হদলা, 'কজার বেদয় বলা যায় কয ববচার ববভাগ বদল বেদব ক ানবর্ আইন।' 
কসই ববেযাত  োগুদলা মাব টন সুপ্রীম ক াদর্টর কেওয়াদল কোোই  রা আদে।  

কপনাল ক াে, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর এবাং কজল ক াদের অ্ধীদন শাবি  মাদনা ও োি কেওয়ার 
ববষয়বর্ বনবটাহী সর াদরর এেবতয়ারভুক্ত এবাং এ জাতীয় সুববধা সর ার  তৃট  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত 
বযবক্তদের প্রোন  রা হযঙ্গর পাদর। তদব আোলত বনবেটষ্ট পবরবিবতদত এই আদেশ প্রোদনর এেবতয়ার রাদে 
কয, আসাবম শাবি  মাদনা, বাে এবাং হরয়াঙ্গরর (বরবমশন) জনয কপনাল ক াে, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর 
এবাং কজল ক াদের সুববধা পাদবন না এবাং আোলদতর এই  তৃটদত্বর ববিাবরত বর্টনা আমার ভাই ববচারপবত 
হাসান ফদয়জ বসবি ী তার রাদয় বলদেদেন।  

উপবরউক্ত পযটদবেদর্র আদলাদ  আমার মত হদলা, এই রায়বর্ পযটাদলাচনা  রা উবচত এবাং আইনসভা  তৃট  
প্রশ্নবর্ এদ বাদর সমাধান না হওয়া পযটন্ত যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর জনয এ বর্ বনবেটষ্ট সময়সীমা  দর কেওয়া 
উবচত।  

প্রধান ববচারপবত  

 

ববচারপবত কমাহাম্মে ইমান আলী:- 

হাইদ ার্ট ববভাগ  তৃট  প্রদত্ত কোষী সাবযি রর্ বজায় করদে এবাং সাজা  বমদয় জীবদনর বাব  সমদয়র 
 ারােণ্ড বেদয় ২০১০ সাদলর ১৫ নম্বর কফৌজোরী আবপদল এই ববভাগ  তৃট  প্রদত্ত রায় ও আদেদশর ববরুদদ্ধ 
এই কফৌজোবর বরবভউ আদবেনবর্  রা হদয়দে।  

সাংবেপ্তভাদব মামলার ঘর্না হদলা, ২০০৩ সাদলর ৩৪ নাং দ্রুত ববচার ট্রাইবুযনাল মামলায় গত ১৫.১০.২০০৩ 
তাবরদের রায় ও আদেদশর মাধযদম  া ার দ্রুত ববচার ট্রাইবুযনাল কপনাল ক াদের ৩০২/৩৪ ধারার অ্ধীদন 
আদবেন ারী আতাউর মৃধা @আতাউর এবাং আরও েু' জনদ  কোষী সাবযি  দরন এবাং তাদের মৃতুযেণ্ড 
কেন। মৃতুযেদণ্ডর শাবি অ্নুদমােদনর জনয হাইদ ার্ট ববভাদগ করফাদরন্স পাঠাদনা হয়, যা ২০০৩ সাদলর ১২৭ নাং 
কেে করফাদরন্স বহদসদব বনববন্ধত হয়। দ্রুত ববচার ট্রাইবুযনাদলর রায় ও আদেদশর ববরুদদ্ধ আবপল ারী 
হাইদ ার্ট ববভাদগ ২০০৩ সাদলর ৩৮৯৫ নাং কফৌজোরী আবপল এবাং ২০০৩ সাদলর ৭৩৯ নাং কজল আবপল 
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োদয়র  দরন। কজল আবপদলর সাদে কেে করফাদরন্স এবাং আবপদলর শুনাবন  রার পর হাইদ ার্ট ববভাগ 
৩০.১০. ২০০৭ তাবরদের রায় ও আদেদশর মাধযদম করফাদরন্স গ্রহর্  দরন, আবপল োবরজ  দরন এবাং কস 
অ্নুসাদর কোষী সাবযিতা বহাল করদে আদবেন ারী এবাং অ্পর েুই পলাত  আসাবমর মৃতুযেদণ্ডর সাজা 
অ্নুদমােন  দরন। আপীল ববভাদগ আদবেন ারী ২০০৮ সাদলর ১১৬ নাং বিবমনাল বপবর্শন ফর বলভ রু্ 
আবপল এবাং সহ-েবণ্ডত কমাোঃ আদনায়ার কহাদসন ২০০৮ সাদলর ১৩৬ নাং বিবমনাল বপবর্শন ফর বলভ রু্ 
আবপল আবপল োদয়র  দরন, যা শুনাবনর পর বলভ মঞু্জর হয় এবাং মামলাগুদলা যোিদম ২০১০ সাদলর ১৫ 
এবাং ১৬ কফৌজোবর আবপল বহসাদব বনববন্ধত হয়। ১৪.০২.২০১৭ তাবরদের রায় ও আদেদশর মাধযদম এই 
ববভাগ উভয় আবপল োবরজ  দরন এবাং কোষী সাবযিতা বহাল রাদেন, তদব আবপল ারীদের মৃতুযেদণ্ডর শাবি 
 বমদয় জীবদনর বাব  সমদয়র  ারােণ্ড প্রোন  দরন।  

১৫ নাং কফৌজোবর আবপল মামলার আবপল ারী এই আোলদতর রায় ও আদেশ পুনববটদবচনা  রার জনয এই 
েরোি আনয়ন  দরন। আদবেন ারীর পদে যুবক্ত কেওয়া হয় কয, ১৩. ০৪. ২০১৩ তাবরদে এ ই ববভাদগর 
সমপযটাদয়র কবদঞ্চর পূদবট কঘাবষত রাদয়র সাদে সামঞ্জসয বজায় রােদত বযেট হদয় এই ববভাগ (আপীল ববভাগ) 
আপাতেৃবষ্টদত ভুল  দরদে। 19 BLC (AD) 204-এ প্র াবশত মামলাবর্ এ ই আইনগত ববষয় সম্পব টত বেল 
এবাং এর ফদল আপীল ববভাদগর তব টত রায়বর্ ‘পার ইন ুবরয়াম (‘per incuriam)’ বহসাদব পবরগবর্ত হদয় 
ববচাবর  ববশৃঙ্খলা সতবর  দরদে এবাং কসজনয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবিপ্রাপ্ত বযবক্তদের হাজতবাদসর কময়াে 
গর্না সম্পব টত কেদশর আইদনর সদি অ্সিবত ও অ্বনশ্চয়তা সতবর  দরদে। এই ববভাগ সাংববধাদনর ১৫২ 
অ্নুদছে, কপনাল ক াে ১৮৬০ এর ৫৭ ধারা, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর ১৮৯৮ এর ৩৫  ধারা, 
মপ্রর্নস অযাক্ট ১৮৯৪ এর ৫৯ ধারা, কজল ক াদের ২১ অ্ধযায় (বরবমশন) এর ববধান এবাং এ ই ববভাদগর 
সম-সমমাদনর কবদঞ্চর পূদবট উচ্চাবরত রাদয়র সামঞ্জসযপূর্ট বযােযা প্রোন  রদত বযেট হদয় নবে েৃদষ্টই ভুল 
 দরদে এবাং কসজনয আইদনর ববধাদনর সুবনবেটষ্টতা এবাং সামঞ্জসযতা বনবশ্চত রদর্র জনয তব টত রায়বর্ এই 
আোলত পুনববটদবচনা  রদত আইনত বাধয। এই ববভাগ কজল ক াদের ২১ অ্ধযাদয়র কযই ৭৫১ বববধ মূলযায়ন 
 রদত বযেট হদয় নবে েৃদষ্টই ভুল  দরদে কসই বববধদত বলা আদে কয 'যাবজ্জীবন েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তর অ্েট এমন 
এ জন বন্দী যার শাবি ৩০ বেদরর  ারােদণ্ডর পবরমার্’ এবাং এই ৫৯ বববধবর্  ারা আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ 
সাদলর ৯ নাং আইন) এর অ্ধীদন প্রর্ীত হওয়ায় কসবর্ গর্প্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংববধাদনর ১৫২ অ্নুদছদে 
অ্ন্তভুটক্ত আইদনর সাংজ্ঞার মদধয পদি এবাং কসজনয “কজল  তৃটপে  তৃট  যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ক ানও 
বনধটাবরত কময়াদের এই রূপান্তর স্পষ্টতই এেবতয়ারববহভূটত” মদমট আোলদতর পযটদবের্ আইনত সবঠ  নয় 
এবাং এবর্ বাবতলদযাগয। এই ববভাগ যোযে  ারর্ উদেে না  দরই যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডদতর হাজতবাস 
গর্নাসাংিান্ত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারার ববধাদনর প্রদযাজযতা না চ  দর বেদয় ক াে অ্ব 
বিবমনাল প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন ২০০৩ –এ আইনসভার ইছাদ  বািবায়দন বাধা প্রোন  দরদে এবাং 
কজার  দর এবাং েমতা ববদ ন্দ্রী রদর্র নীবত লঙ্ঘন  দর ত্রুবর্যুক্ত রায় হদয়দে ববধায় এবর্ আইনত সবঠ  
নয় এবাং নযায়ববচাদরর োদেট বাবতলদযাগয। 

আরও যুবক্ত কেওয়া হয় কয, এই আোলদত েবণ্ডতদের আবপল শুনাবনর সময় মামলার ঘর্না এবাং কপনাল 
ক াদের ৩০২/৩৪ ধারার অ্ধীদন কোষী সাবযি হওয়ার ববচারদ  চযাদলঞ্জ  রা হয়বন। আবপদলর এ মাে 
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প্রােটনা হদলা, মৃতুযেদণ্ডর সাজা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড পবরর্ত  রা। রমকজর রায় ও আদেদশর মাধযদম 
আবপল ারীদের সাজা মৃতুযেণ্ড হদত  বমদয় যাবজ্জীবন  ারােণ্ড  রা হদয়দে, তদব যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বেল 
আবপল ারীদের বাব  জীবদনর  ারােণ্ড। আর কসবর্ই এেন এই বরবভউ মামলায় চযাদলঞ্জ  রা হদয়দে।  

এ বর্ ববিৃত েৃবষ্টদ াদর্, এই বরবভউ মামলায় আমাদের কসই ববষয়বর্র বসদ্ধান্ত বেদত হদব কযোদন গুরুতর 
এবাং অ্বত জঘনয অ্পরাধ সাংঘর্দনর োদয় মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হয়, তদব প্রােবম ভাদব 
ববচাযট ববষয়বর্ হদলা কসই সমদয়র সেঘটয যা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর েবণ্ডত বযবক্তদ  কভাগ  রদত হদব।  

সাজা কেওয়া ক ানও ববচারদ র পদে  েনই সহজ  াজ নয়,  ারর্ এবর্ নাগবরদ র জীবন/োধীনতার সদি 
সম্পব টত, বযবন অ্পরাদধর জনয কোষী সাবযি হদলও সাংববধান এবাং আইন িারা তার সুদযাগ-সুববধা সুরবেত। 

সাজা প্রোদনর বনদেটবশ ার অ্নুপবিবতদত সাজা প্রোদনর বসদ্ধান্তবর্ ববষয়গত হদত বাধয এবাং ববচাবর /আবপল 
আোলদতর ববচারদ র মদন সৃষ্ট ঘৃর্ার উপলবি ও মাো িারা পবরচাবলত হদত বাধয। ব েু বযবক্তর পদে বনবেটষ্ট 
ধরদর্র অ্পরাদধর জনয ববরক্ত হওয়ার্া মানব প্র ৃবতর ববষয়, যবেও অ্দনযর পদে ক ানও বনবেটষ্ট ধরদর্র 
অ্পরাধ সাংঘর্ন সম্পদ ট আলাো ধারর্া ো দত পাদর। এ ইভাদব প্রাপ্তবয়দস্কর ববপরীদত এ বর্ বশশুর 
ববরুদদ্ধ সাংঘবর্ত অ্পরাধ  াদরা  াদে সবদচদয় ঘৃবর্ত হদত পাদর। সুতরাাং, সাজা প্রোদনর কেদে ববষয়বস্তু 
এবাং কোশদেয়াল  াজ  রদব, যতের্ না সাজা প্রোনসাংিান্ত বনদেটবশ ায় উদিশযগত মানেণ্ড বনবেটষ্ট  রা 
যায়। অ্বশযই, এবর্ অ্েী ার  রা যায় না কয এই জাতীয় উদিশয এবাং  েনও  েনও গাবর্বত  বনদেটবশ া 
মানবব  উপাোনদ  ক দি বনদব, যা প্রায়শই ববচারদ রা সুববদবচনার মাধযদম প্রদয়াগ  রদতন। তদব 
বনদেটবশ া না কেওয়া হদল সাজা প্রোদনর প্রবিয়াদত অ্বভন্নতা অ্জটন  রা যাদব না। অ্বধ ন্তু আমাদের 
কফৌজোবর ববচার প্রবিয়াদত পৃে  শাবি-শুনাবনর জনয ক ানও তাবরে বনধটারর্  রা হয় না; কসজনয আসাবমর 
পদে সাজা হ্রাস ারী ক ানও তেয বা অ্পরাদধর গুরুত্ব লাঘব  দর এমন অ্বিানসমূহ তুদল ধরার সুদযাগ 
কনই যা তার সাজা হ্রাস  রদত সহায়তা  রদত পাদর। 

এই বরবভউ মামলার ববচাযট ববষয়গুদলা আমার ববজ্ঞ ভ্রাতা ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ী ববশেভাদব এবাং 
যত্নশীলতার সদি আদলাচনা  দরদেন এবাং কসজনয কসগুদলা পুনরাবৃবি  রার ের ার কনই। এবর্ বলার 
অ্দপো রাদে না কয, আমাদের সামদন ববচাযট ববষয় হদলা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে; এবর্  ারাববন্দর কশষ 
বনোঃশ্বাদসর অ্ববধ  ারাবাস নাব  বা কোষী সাবযি হওয়ার তাবরদের পদর এবাং  ারাববন্দর মারা যাওয়ার আদগ 
ক ানও সময় কশষ হওয়ার এ বর্ কময়াদের  ারাবাস। এই মামলায় উদূ্ভত অ্নয মূল ববষয়বর্ হদলা, যাদ  
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়দে তার সাজা কেদ  ববচাদরর সময়  ারাগাদর বযবয়ত সময় াল োি 
পাওয়ার অ্বধ ারী ব না। এই কেদে এবর্ বলা যায় কয, আবম সাংেযাগবরষ্ঠ েৃবষ্টভবির সাদে এ মত হদত 
পাবরবন এবাং আমার বনদজর মতামত বযক্ত  দর পৃে  রায় না বলদে পারবে না।  

তব টত রাদয় এই আোলত কপনাল ক াদের ৫৭ ধারাসহ ৪৫ ধারার অ্ধীদন 'জীবন'-এর সাংজ্ঞাবর্ ববদবচনায় 
বনদয়দে। বসদ্ধাদন্তর সার ো হদলা, কযোদন মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর শাবি হ্রাস  দর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড 
পবরর্ত হয়, কসোদন অ্পরাদধর অ্শ্লীলতা ও জঘনয প্র ৃবতর পবরদপ্রবেদত তাদ  প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  
সময়  ারাবাস  রদত হদব মদমট বনদেটশ কেওয়ার প্রদয়াজন রদয়দে। আরও বসদ্ধান্ত কেওয়া হদয়বেল কয, 
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অ্নুসন্ধান, তেন্ত বা ববচার প্রবিয়া চলা ালীন কহফাজদতর সময় াল ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  
ধারার সহায়তায়  তটন  রা অ্নুদমােনদযাগয হদব না। অ্নযানয মামলাসহ ভারতীয় সুপ্রীম ক াদর্টর Swami 
Shraddananda vs. The State of Karnataka and another, (2016) SCC 1 মামলার বসদ্ধাদন্তর উপর 
বনভটর  রা হয়। এই ববষদয় বসদ্ধান্ত প্রোন  রা হয় কয, “মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর 
কেদে ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারা প্রদযাজয নয়। ক ানও অ্বভযুক্ত বযবক্ত অ্বধ ার বহসাদব 
কোষী সাবযি হওয়ার আদগ হাজতবাদসর সময় াল  তটদনর োবব  রদত পারদবন না। এবর্ আোলদতর 
ববচের্ েমতা।” প্রধান ববচারপবত এসদ  বসনহার রায় মদত।  

ক ানও কোষী বযবক্তর  ারােদণ্ডর চূিান্ত সাজা কেদ  হাজতবাদসর সময় াল  তটদনর ববধান মূলযায়ন  রার 
জনয এবর্ ববদবচনা  রা ের ার কয, ক ানও অ্পরাধীদ   ারাগাদর বন্দী রাো হয় এর্া বনবশ্চত  রদত কয 
বতবন আর ক ানও অ্পরাধ  রদত না পাদরন, সমাজ কযন তার অ্পরাধমূল  বিয়া লাপ কেদ  সুরবেত 
োদ  এবাং বতবন তার ভুল উপলবি  দরন এবাং আর ক ানও অ্পরাধমূল  বিয়া লাদপ জবিত হওয়া কেদ  
ববরত োদ ন।  ারাদরাদধর পবরষ্কার ফলাফল হদলা, কোষী বযবক্ত তার োধীনতা কেদ  ববঞ্চত এবাং বতবন 
প্রাবতষ্ঠাবন  কহফাজদত অ্েটাৎ  ারাগাদর ববন্দ।  

এবর্ বুঝদত ক ানও অ্সুববধা কনই কয, যবে কোষী সাবযি বযবক্তদ  েশ বেদরর  ারােণ্ড কেওয়া হয় এবাং তার 
কোষী সাবযি হওয়ার আদগ বতবন  ারাগাদর পাাঁচ বের কভাদগন, তদব কোষী সাবযি হওয়ার আদগ পাাঁচ বের 
 ারােদণ্ডর চূিান্ত আদেশ কেদ  বাে কেওয়া হদব,  ারর্ ববচার চলা াদল ইদতামদধয  ারাগাদরর অ্ভযন্তদর 
তার োধীনতা েুণ্ন হদয়দে।  

ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (বিতীয় সাংদশাধন) অ্বেটনযান্স, ১৯৯১ িারা ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর 
৩৫  ধারা প্রবতটন  দর কোষী সাবযি হওয়ার আদগ হাজদত বযবয়ত সময় াল োদির সুববধা প্রোদনর বযবিা 
 রা হয়, যাদত েবণ্ডত বযবক্ত তার কোষী সাবযি হওয়ার আদগ হাজদতর সময় াল বাে কেওয়ার ববধান রদয়দে। 
কসই সময় এই ববধানবর্ মৃতুযেদণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত েণ্ডপ্রাপ্তদের কেদে প্রদযাজয হয়বন। ২০০৩ 
সাদল ৩৫  ধারাবর্ সাংদশাধন  রা হয়, যার ফলেরূপ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তদের জনয কোষী 
সাবযি হওয়ার আদগর হাজত াল বাে কেওয়ার ববধান বাধযতামূল   রা হয়। সুতরাাং, ২০০৩ সাদলর 
সাংদশাধনীর উদিশয অ্নুসাদর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তদ  তার সাজা কেদ  সাজা-পূবট  ারাবাদসর 
সময় াল  তটদনর সুববধা কেওয়া হয়। সুতরাাং, ক ানও কোষী সাবযি বযবক্তদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা 
কেওয়া হদল আোলদতর োবয়ত্ব হদব প্রেি সাজা হদত হাজতবাদসর সময় াল বাে কেওয়া। এই ববষদয় সদন্দহ 
কনই কয এই ববধানবর্ বাধযতামূল । ২০০৩ সাদল সাংদশাধদনর আদগ (৩৫ ) ধারাবর্ বেল বনম্নরূপোঃ 

“৩৫ । েবণ্ডত বযবক্ত হাজদত ো দল  ারােদণ্ডর কময়াে- কোষী সাবযি হওয়ার সময় ক ানও 
বযবক্ত হাজদত ো দল এবাং কযই অ্পরাদধ তাদ  কোষী সাবযি  রা হদয়দে কসই অ্পরাদধর 
সাজা মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েণ্ডনীয় না হদল, আোলত  ারােদণ্ডর সাজা প্রোদনর 
কেদে কোষী সাবযি হওয়ার অ্বযববহত আদগর তার হাজতবাদসর ধারাবাবহ  সময় াল 
ববদবচনায় বনদত পাদর।  
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তদব শতট োদ  কয, কযই অ্পরাদধর জনয সবটবনম্ন  ারােদণ্ডর কময়াে আইদন বনবেটষ্ট  রা 
হদয়দে, সাজা কসই সমদয়র কচদয়  ম হদব না।'' [ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (বিতীয় 
সাংদশাধন) অ্বেটনযান্স ১৯৯১ এর ২ ধারা] 

ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন, ২০০৩ এর ২ ধারাবদল এই ববধানবর্ সাংদশাধন  রা 
হদয়দে, যা বতটমাদন  াযট র রদয়দে এবাং ববধানবর্ বনম্নরূপ: 

“৩৫ । েবণ্ডত বযবক্ত হাজদত ো দল তাদের  ারােদণ্ডর োি- 

(১) ক বল মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাধ বযাতীত, যেন আোলত ক ানও অ্পরাদধর জনয 
 াউদ  কোষী সাবযদির মাধযদম েবণ্ডত  দর এই ধরদনর অ্বভযুক্তদ  কয ক ানও কময়াদের 
সাধারর্ বা  দঠার  ারােদণ্ডর সাজা প্রোন  দর, কসদেদে এই অ্পরাদধ ইদতামদধয অ্বভযুক্ত 
হাজতবাস  দর ো দল আোলত তার হাজতবাদসর কমার্ সময় াল  ারাবাদসর সাজা কেদ  
বাে বেদব।” 

পূবটবতটী আইদনর 'কম (may)' শব্দবর্ পবরবতটন  দর 'শযাল (shall)'  রা হদয়দে। সুতরাাং এই ববধানবর্ কয 
এেন বাধযতামূল , তাদত ক ানও সদন্দহ কনই এবাং রায় কঘাষর্ার আদগ েবণ্ডত বযবক্তর হাজতবাদসর সময় াল 
তার সাজা হদত বাে কেওয়ার োবয়ত্ব আোলদতর উপর।  

আোলত ক ানও নাগবরদ র আইদন প্রেি সুববধা হরর্  রদত পারদব না। যেন গর্তাবন্ত্র  আইনসভা  তৃট  
ক ানও আইন প্রর্য়ন  দর, তেন প্রবতবর্ নাগবর  এবর্ কমদন চলদত বাধয। এ ইভাদব, আইন-আোলত 
ক ানও বববধ-ববধানদ  সাংববধাদনর বনয়মববরুদ্ধ কঘাষর্ার মাধযদম বাবতল  রা বযবতদরদ  বাধযতামূল  
ববধানদ  উদপো  রদত পাদর না।  

তেনুসাদর, যাবজ্জীবন  ারােণ্ডসহ কয ক ানও কময়াদের সাজাপ্রাপ্ত বযবক্তর কেদে সাজা প্রোন ারী আোলত 
ওই বযবক্তর কোষী সাবযি হওয়ার তাবরদের আদগ এই অ্পরাদধ হাজতবাদসর কমার্ সময় াল বাে বেদব, 
কযমনর্া বলা হদয়দে ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারায়।  

যাই কহা , যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত কয ক ানও কোষী বযবক্তর কেদে আইদনর ববধান  াযট র  রদত বগদয় 
অ্সুববধা কেো কেয়,  ারর্ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড সাংেযায় বযক্ত  রা যায় না; এবর্ এ বর্ অ্বনবেটষ্ট কময়াে। 
আইনসভা সহদজই ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারার সহায়তায় এমন ববধান যুক্ত  রদত পারত 
কয োদির উদিদশয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ৩০ বেদরর (বা আইনসভা  তৃট  উপযুক্ত বদল ববদববচত অ্নয ক ানও 
সাংেযা) সমতুলয বহসাদব গ্রহর্  রা হদব। এই সমসযাবর্ এ বর্ কোর্ আইনী সাংদশাধনীর মাধযদম সহদজই 
সমাধান  রা কযদত পাদর। তদব কসই সময় পযটন্ত, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সময় াল  ী তা গর্না  রার কেদে 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর ভগ্াাংশ গর্না  রার জনয কপনাল ক াদের ৫৭ ধারায় প্রেি মানেণ্ড ক াে অ্ব 
বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারার সাহাদযয বযবহার  রা কযদত পাদর। বব ল্প বহসাদব, কজল ক াদের অ্ধীদন 
প্রেি অ্নযানয সুববধার বরাদত সুববধা প্রোন  রা যায়, যার ৭৫১ বববধদত বলা হদয়দে কয, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড 
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বলদত ১ম ও ২য় কশ্রর্ীর ববন্দদের কেদে ২৫ বেদরর  ারােণ্ড এবাং ৩য় কশ্রর্ীর ববন্দর কেদে ২০ বেদরর 
 ারােণ্ড।  

এ ইভাদব কপনাল ক াদের ৫৭ ধারার ববধান প্রদয়াদগর মাধযদম োদির সুববধা কেওয়া কযদত পাদর, কযমনর্া 
Bashir and 3 Others Vs. The State, PLD 1991 (Supreme Court) 1145 মামলায় পাব িাদনর 
সুপ্রীম ক ার্ট অ্বভমত বেদয়দে এবাং ববচারপবত রুিম এস বসদ্ধ তার রাদয় উদেে  দরন কয, 'কপনাল ক াদের 
৫৭ ধারার অ্ধীদন যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ২৫ বেদরর  ারােণ্ড বদল ববদববচত হয়, তদব এবর্ মূলত সাজা মও ুফ 
বযবিার সীবমত উদিদশয।' আইদন ফাাঁদ র েবণ্ডতদ  সুববধা অ্েী ার  রার পবরবদতট অ্বশযই সুববধা প্রোদনর 
জনয ‘উবব জাস, ইবব করবমবেয়াম’ অ্েটাৎ কযোদন অ্বধ ার আদে কসোদন প্রবত ার রদয়দে- এই নীবত 
আোলদতর অ্নুসরর্  রা উবচত। বনোঃসদন্দদহ, প্রবত ার লাদভর অ্বধ ার স ল আইবন বযবিায় এ বর্ 
কমৌবল  অ্বধ ার বহসাদব েী ৃত। বতটমান মামলায় যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজাসহ চূিান্ত সাজা কেদ  
ববচারাধীন সমদয় হাজতবাদসর সময় াল ববদয়াজদনর অ্বধ ার আইদন অ্ন্তভুটক্ত এ বর্ অ্বধ ার এবাং 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা কেদ  োদির গর্না  রার মানেদের অ্নুপবিবতর  ারদর্ কসই সুববধা ক দি 
কনওয়া যায় না, কযই সুববধা সাংদশাবধত আইদন অ্নুদমােদনর স্পষ্ট উদিশয যুক্ত হদয়দে।  

এবর্ অ্বশযই স্পষ্টভাদব বুঝদত হদব কয, কযদেদে মও ুফ, হ্রাস, েমা ইতযাবে সুববধাগুদলা মবজটমাবফ , 
কসদেদে ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারার অ্ধীদন োদির সুববধা হদলা বাধযতামূল । কজল 
ক াে এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর অ্ধীদন োদির (বরবমশন) সুববধাপ্রোন আোলদতর  াযটিদমর 
মদধয পদি না, কযোদন ৩৫  ধারার অ্ধীদন উবেবেত োি (বরবমশন) আোলদতর উপর ধাযট ৃত এ বর্ োবয়ত্ব।  

সাজার প্রদশ্ন আমাদ  প্রেম এবাং সবটাদগ্র বলদত হদব কয, সুপ্রীম ক ার্ট কেদশর আইদনর উপদর বা তার বাইদর 
নয় এবাং আইন িারা অ্নুদমাবেত সাজা প্রোন  রদত বাধয। সুতরাাং যেন কপনাল ক াদের ৩০২ ধারার অ্ধীদন 
সাজা প্রোদনর কেদে সুপ্রীম ক ার্ট বঠ  কযমন ২০ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড বেদত পাদর না, কতমবন এবর্ 'বাব  
জীবদনর  ারােদণ্ডর’ সাজাও বেদত পাদর না। উবেবেত েুবর্ শাবির ক ানবর্ও কপনাল ক াদের িারা অ্নুদমাবেত 
নয়। ৩০২ ধারায় বলা হদয়দে কয, “কযই বযবক্তই েুন  দর তাদ  মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা 
হদব এবাং জবরমানার জনযও োয়বদ্ধ  রা হদব।“ কপনাল ক াদের সাংদশাধন োিা কপনাল ক াদের ৩০২ ধারার 
অ্ধীদন ক ানও অ্বভযুদক্তর কোষী সাবযিতার কেদে সুপ্রীম ক ার্ট বা অ্নয ক ানও আোলত বনবেটষ্ট সাংেয  
বেদরর  ারােণ্ড ব াংবা োভাবব  জীবদনর  ারােণ্ড অ্েবা এর ম ক ানও কময়াদের সাজা বেদত পাদর না। 
এ ইভাদব, মৃতুযেদণ্ডর সাজা হ্রাস  রার কেদে ক ানও আোলত আইদন ববর্টত সাজা বযাতীত অ্নয ক ানও 
সাজা বেদত পাদর না, যা ৩০২ ধারার অ্ধীদন কোষী সাবযি হওয়ার কেদে 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' হদত হদব। 

অ্বধ ন্তু, প্রেম েফায় যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত এবাং মৃতুযেদণ্ডর সাজা  দম যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডদতর 
মদধয পােট য  রার জনয আইদন ক ানও ববধান কনই। উভয় কেদেই যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর এ ই অ্েট হদব। 
মৃতুযেণ্ড কেদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড হ্রাস  রার অ্েট এই কয, অ্পরাদধর শাবিদযাগযতা বা জঘনযতা ববচাবর  
আোলদতর কচদয় আবপল আোলদতর  াদে  ম বদল ববদববচত হদয়দে। এর্ার অ্েট এই নয় কয, েুন সাংঘর্দন 
েুই েবণ্ডত বযবক্ত বভন্ন বভন্ন মাোর জঘনযতা অ্বলম্বন  দরদে ববধায় আইদনর অ্ধীদন  ারাববন্দর এই ধরদনর 
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মুবক্তর মবজটমাবফ  েমতা প্রদয়াগ  রার সময় তারা আলাোভাদব ববদববচত হদব না। বনবটাহী বা ববচাবর - কযই 
 তৃটপেই বনবেটষ্ট সমদয়র পূদবট মুবক্ত কেওয়ার ববষদয় ভাদবন, তাদ  অ্বশযই  ারাববন্দ  তৃট  সমাদজর পুনরায় 
েবত হওয়ার প্রবর্তার ববষয়বর্ ভাবদত হদব।  

কপনাল ক াদের ৪৫ ধারার  ো হদলা, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সহজাত অ্েট েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর 
বাব  সমদয়র  ারােণ্ড। আমার ববনীত অ্বভমত হদলা, এই ধারাবর্র অ্নয ক ানও বযােযা কেওয়া হদল ভুল হদব। 
সুতরাাং যাবজ্জীবন  ারােণ্ড 'েবণ্ডদতর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময়'-এর জনয বলার্া প্রদয়াজনাবতবরক্ত হদব। 
Rokia BegumVs. State, 13 ADC (2016) 311 মামলার রাদয় এই বসদ্ধান্ত কেওয়া হদয়বেল কয, 
“বাাংলাদেদশ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট সাদি বাইশ বের মদমট কযই ধারর্া রদয়দে তা পুদরাপুবর এ বর্ ভুল 
ধারর্া; যা প্র ৃতপদে এ বর্ ভুল বযােযা। কপনাল ক াদের ‘যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' শব্দগুদলার বযােযার অ্েট 'মৃতুযর 
আগ পযটন্ত জীবন'। তদব এর্া বলা যায় না কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত কয ক ানও বযবক্ত তার মৃতুযর আগ 
পযটন্ত অ্বশযই  ারাবাদসই তার বেন কশষ  রদব। আবপদল শাবি বাবতল না হদল সাজা এ ই ো দব, 
তারপদরও আইন িারা প্রেি সুববধার  ারদর্  ারাববন্দ বযবক্তর মুবক্ত হদত পাদর। কযমনর্া আবম পদর 
আদলাচনা  রব কয, অ্নযানয বববধববধান ও আইদনর চাবহো অ্নুসাদর কযসব ববধান প্রদয়াগ  রদত হদব। সুতরাাং 
সাংববধান বা অ্নয আইদনর ববধান কযোদন েবণ্ডতদ  তার মৃতুযর আদগ কজল কেদ  মুবক্ত বেদত কেয়, কসদেদে 
ওই আইদনর অ্নয ক ানও প্রদয়াজনীয় কযাগযতা পূরর্ হদল ওই ববধানবর্ সমানভাদব বািবায়নদযাগয। এই 
বে বর্ নীদচ আদলাচনা  রা হদব। 

এই সবন্ধেদর্ কবাঝার সুববধাদেট এ ই ধরদনর আইবন ববধান প্রদযাজয ো া ভারত ও পাব িাদন  ীভাদব 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর ববষয়বর্র অ্েট কবাঝাদনা হয়, কসবেদ  কয ক উ নজর বেদত পাদরন। বাাংলাদেদশর কপনাল 
ক াদের উৎপবি ভারত ও পাব িাদনর মদতা। তদব অ্দন  বেদর পাব িাদন যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট 
সম্পব টত েৃবষ্টভবি বির হদয়দে বদল মদন হয়। পাব িাদনর সুপ্রীম ক ার্ট যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট কোষী 
বযবক্তর জীবদনর কশষ অ্ববধ  ারােণ্ড মদমট ব েু মামলায় বসদ্ধান্ত বেদলও কশদষ বলদে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 
অ্েট ২৫ বেদরর  ারােণ্ড। এই বসদ্ধান্ত কনওয়া হদয়দে পাব িান কপনাল ক াদের ৫৭ ধারা এবাং বপ্রজনস 
অ্যাদের অ্ধীদন প্রর্ীত পাব িান  ারা বববধমালা ১৯৭৮ এর ১৪০ বববধর ববধাদনর পবরদপ্রবেদত, কযোদন বলা 
আদে 'যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট ২৫ বের। সম্মাদনর সাদেই বলবে, এই ধরদনর েৃবষ্টভবি কপনাল ক াদের 
৫৭ ধারায় উবেবেত  োর সুববচার  দর না, কযোদন বলা হদয়দেোঃ “৫৭। শাবির কময়াদের ভগ্াাংশ। শাবির 
কময়াদের ভগ্াাংশ গর্না  রদত যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ২৫ বের সশ্রম  ারােদণ্ডর সমতুলয গর্য  রা হদব”। 
[কপনাল ক াদের ৫৭ ধারায় সাংবশ্লষ্ট  ারাবাদসর সময় াল ভারদতর কেদে ২০ বের এবাং বাাংলাদেদশর কেদে 
৩০ বের।]  

আিার মবনীর িঙ্গর, উপঙ্গর বমণজর ধারামি বঙ্গে না হয যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২৫ বছঙ্গরর সিরুেয, বা আিাঙ্গদর 
এই মবষয়মিঙ্গক উঙ্গপক্ষা করা উমচর নয় হয, কারাদঙ্গণ্ডর হিয়াঙ্গদর ভগ্াংশ গণনা/গণনা করার উঙ্গেঙ্গশয 
সিরুেযরা হবাঝাঙ্গনা  ঙ্গয়ঙ্গছ, উদা রণস্বরূপ, কি সার্া প্রদাঙ্গনর সুমবধা হকানও অপরাঙ্গধর স ায়রাকারী প্রদান 
করা, হয অপরাধমি সংঘমিরই  য়মন [ঙ্গপনাে হকাঙ্গের ১১৬ধারা]। একইভাঙ্গব, হর্ে হকাঙ্গের অধীঙ্গন থাকা 
ক্ষিরার সুমবধা হদওয়ার উঙ্গেঙ্গশয, অপরাঙ্গধর গুরুঙ্গের উপর মনভজর কঙ্গর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২৫ বা ২০ বছর 
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ম সাঙ্গব গণয করঙ্গর  ঙ্গব। সুররাং, "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড"-এর সিয়কাঙ্গের পমরিাণ মনধজারণ করার হক্ষঙ্গে বছর 
ধঙ্গর পমরিাপ করা একমি আইনী কল্প যা সুমবধা প্রদাঙ্গনর র্নয তরমর করা  ঙ্গয়মছে। সুররাং, এমি স্পষ্টভাঙ্গব 
বো হযঙ্গর পাঙ্গর হয, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২০ বা ২৫ বা ৩০ বছর নয়, রঙ্গব হকানও হদাষীঙ্গক হদওয়া হকানও 
সুমবধা গণনা করার র্নয, এমি বছঙ্গরর একমি সসীি হিয়াঙ্গদর সিরুেয ম সাঙ্গব গণনা করা হযঙ্গর পাঙ্গর। 

ভারঙ্গরর সুপ্রীি হকািজ চূড়ান্তভাঙ্গব মসদ্ধান্ত মনঙ্গয়ঙ্গছ হয, যাবজ্জীবন কারাদঙ্গণ্ডর অথজ দমণ্ডর বযমির প্রাকৃমরক 
র্ীবঙ্গনর হশষ অবমধ। বাংোঙ্গদশ, আিার মবনীর িঙ্গর, এিন একই দৃমষ্টভমে মনঙ্গয়ঙ্গছ। এঙ্গক্ষঙ্গে সবজামধক উদৃ্ধর 
মসদ্ধান্তমি  ে, Vinayak Godse v. The State of Maharastra and others, AIR 1961 SC 600 
িািোয়, হযিাঙ্গন ভাররীয় সুপ্রীি হকাঙ্গিজর মবচারপমর হক.সুবা রাও -এর িঙ্গর  

"ভাররীয় হপনাে হকাঙ্গের ৫৭ ধারার হকান সংঙ্গযাগ হনই আিাঙ্গদর সািঙ্গন উত্থামপর প্রঙ্গের 
মবষঙ্গয়।শামির হিয়াঙ্গদর ভগ্াংশ গণনা করার র্নয এই ধারায় মবধান হদওয়া  ঙ্গয়ঙ্গছ হয, 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মবশ বছঙ্গরর কারাদঙ্গণ্ডর সিরুেয গণয  ঙ্গব। এমি বঙ্গে না হয যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর সকে উঙ্গেঙ্গশয মবশ বছঙ্গরর র্নয দ্বীপান্তর বঙ্গে গণয  ঙ্গব; বা সংঙ্গশামধর ধারায় 
"যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" শব্দমির পমরবঙ্গরজ "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শঙ্গব্দর প্রমরস্থাপন  ওয়াও এই 
র্ারীয় হকানও গ্র ণঙ্গযাগয কল্প সৃমষ্ট কঙ্গর না। িীপান্তর বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি বলদত 
প্রােমব ভাদব েবণ্ডত বযবক্তর জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয িীপান্তবরত বা  ারাবন্দী 
ো াদ  কবাঝাদনা হয়।“  

R. v. Foy, 1962 All ER 246 মামলাবর্দত ইাংবলশ ক ার্ট অ্ফ আবপল এ ই মতামত বযক্ত  দরবেল, যা 
বনদম্নববর্টত হদলা:  

“যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট হদলা আজীবদনর জনয  ারাবাস। সদন্দহ কনই কয, অ্দন  বযবক্তই 
জীববত ো া অ্বিায়  ারাগার হদত কবর হদয় আদস, তদব যেন তারা কববরদয় আদস তেন 
তারা ক বল অ্নুমবতপে সাদপদেই কবর হয়, এবাং যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবিবর্ তাদের 
উপর মৃতুযর আগ পযটন্ত বহাল োদ ।”  

সুতরাাং, স্পষ্টতই এর্া েী ৃত কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তও মৃতুযর আদগই  ারাগার কেদি কবর হদয় 
কযদত পাদর। তদব এর্া অ্বশযই ববদবচনা  রদত হদব কয মৃতুযেদণ্ডর সাজা কযমন সমি আশার অ্বসান ঘর্ায়, 
সমস্তু ব েুর পবরসমাবপ্ত বনদেটশ  দর, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবিও বঠ  এ ই প্রভাব সৃবষ্ট  রদব, ক ননা 
এরূপ শাবি েবণ্ডত বযবক্ত জীবদনর বাব  সময় াল পযটন্ত বলবৎ ো দব। মাব টন যুক্তরাদষ্ট্র এবর্দ  
পযাদরালববহীন জীবন বহদসদব অ্বভবহত  রা হয় এবাং ইাংলযাদের আোলতগুবলরও “পুদরা জীবদনর জনয 
আদেশ” প্রোদনর েমতা রদয়দে, যার অ্েট হদলা েবণ্ডত বযবক্ত তার বাব  জীবন  ারাগাদরই বন্দী ো দব। 
এদেদে, বন্দীর এ মাে সান্ত্বনা এই কয মৃতুযর আগ পযটন্ত  ারাগাদরর প্রাচীদরর মদধযই কস কবাঁদচ ো দব এবাং 
শ্বাস কনদব। এবর্ মৃতুযর কচদয়ও োরাপ এ বর্ পবরর্বত, ক ননা বন্দী প্রবত মুহূদতট এর্া মদন  দরই কবাঁদচ 
ো দব কয কস আর  েনওই তার পবরবাদরর  াদে এবাং কয সম্প্রোদয়র মদধয তার জীবদনর কসরা অ্াংশবর্ 
ক দর্দে কসোদন বফদর কযদত পারদব না। করাদ য়া কবগম মামলাবর্দতও এ ই পযটদবের্  রা হদয়বেল, যা 
উপদর উদৃ্ধত হদয়দে এবাং এ মামলাবর্দত ইদয়া টশায়ার মুরস হতযা মামলার উদেে আদে, কযোদন উভয় 
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আসাবমদ ই যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি প্রোন  রা হদয়বেল। েণ্ডপ্রাপ্তদের মদধয এ জন  ারাগাদরই মারা 
বগদয়বেল এবাং অ্পর েবণ্ডত বযবক্তদ  পাগল কঘাষর্া  রা হদয়বেল এবাং কস বার বার বনদজর মৃতুয  ামনা 
 রবেল। এই মামলাবর্দত পবরষ্কারভাদব এর্াই বযক্ত হয় কয, ক ানও অ্পরাধীর জনয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড 
েবণ্ডত হওয়ার অ্েট হদলা আজীবদনর জনয  ারাবাস, মৃতুয এর কচদয় এ বর্  ম শাবিমূল  বব ল্প হত। 

বহেবল, যাদ  মৃতুযেণ্ড বাবতল হওয়ার বঠ  পদর ১৯৬৬ সাদল যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়বেল, এ বর্ 
বচবঠদত বলদেবেল কয, “আবম জানতাম আবম োেটপর ব ন্তু ফাাঁবস হদয় যাবার বচন্তার্া আবম সহয  রদত 
পারবেলাম না। যবেও, পরবতটীদত বেদরর পর বের আবম এর্াই কভদববেলাম কয, ফাাঁবস হদয় কগদলই ভাদলা 
হদতা”। (২৯.০২.২০০০ তাবরদে বববববস বনউদজ বরদপার্ট ৃত)।  

মৃতুযেদণ্ডর সাজা  বমদয় যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি কেয়া হদল তা বন্দীদ  এই আশা কেয় কয, এ বেন, েুব 
শীঘ্রই কস আবার তার পবরবাদরর সাদে এ ে হদব।  

মৃতুযেদণ্ডর শাবি  বমদয় বন্দীদ  যবে বলা হয় কয মৃতুযর আগ পযটন্ত কস তার বাব  জীবন  ারাবন্দী ো দব, 
এর্া তার জীবদনর সমি মিল ক দি বনদব; এর্া মৃতুযেদণ্ডর শাবির কচদয়ও োরাপ। এর্া তার  াে কেদ  এই 
আশা ক দি কনয় কয কস আবারও পবরবার-পবরজন কববষ্টত হদয় তার সম্প্রোদয়র মদধয এ বর্ সাধারর্ জীবন 
যাপন  রদত পারদব। প্রবতবেন কস এর্া মদন  দরই কবাঁদচ ো দব কয  ারাগাদরর চার কেয়াদল বন্দী ো া 
অ্বিাদতই কস মৃতুযবরর্  রদব এবাং োফদনর জনয শুধুমাে তার মৃতদেহবর্ই পবরবাদরর  াদে কফরত যাদব।  

সাংববধান, কপনাল ক াে, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর এবাং কজল ক াে েদণ্ডর মাজটনা, ববলম্বন, ববরাম 
মঞু্জর, হ্রাস রর্, রূপান্তর, িবগত রর্ এবাং মও ুফ অ্নুদমােন  দর। এরূপ েমতা ক দি কনয়া হদল তা হদব 
সাংববধান/আইদনর পবরপন্থী, যা ক াদনা আোলত বা ট্রাইবুযনাল  রদত পাদর না। সাংববধান কমাতাদব  আইন 
প্রর্য়দনর েমতা সাংসদের উপর নযাি।  

আোলদতর  তটবয হদছ আইদনর প্রদয়াগ বনবশ্চত  রা। আোলদতর আইন প্রর্য়দনর এেবতয়ার কনই। 
হাইদ ার্ট ববভাদগর সাংসে  তৃট  প্রর্ীত আইনদ  সাংববধাদনর পবরপন্থী কঘাষর্া  রার এেবতয়ার রদয়দে, ব ন্তু 
আইন প্রর্য়দনর বা  ীভাদব ক ানও আইন প্রর্য়ন বা প্রর্ীত  রা যায় কস ববষদয় ক াদনা পরামশট প্রোদনর 
এেবতয়ার কনই।  

সাংববধাদনর ৪৯ ধারার অ্ধীদন রাষ্ট্রপবতর েমতা রদয়দে আোলত, ট্রাইবুযনাল বা অ্নয ক াদনা  তৃটপে  তৃট  
প্রেি ক াদনা েদণ্ডর মাজটনা, ববলম্বন, ববরাম মঞু্জর  রার এবাং কয ক ানও েণ্ড মও ুফ, িবগত বা হ্রাস  রার। 
এর্া কপনাল ক াে এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরও বনবশ্চত  রা হদয়দে। েণ্ডববধর ৫৫এ ধারাদত বলা 
আদে কয, সর াদরর েণ্ড হ্রাস  রার েমতা রাষ্ট্রপবত  তৃট  েদণ্ডর মাজটনা, ববলম্বন, ববরাম মঞু্জর বা 
হ্রাস রদর্র েমতাদ  েুণ্ন  রদব না। রাষ্ট্রপবত এবাং সর াদরর েমতা হদলা সাাংববধাবন  বা আইনগত 
েমতা, যা ইছামত ক দি কনয়া যাদব না। সুপ্রীম ক াদর্টর রাষ্ট্রপবতর েমা প্রেশটদনর েমতা প্রদয়াদগর প্রসদি 
ক াদনা প্রশ্ন উত্থাপদনর এেবতয়ার কনই এবাং শুধুমাে ক াদনা আইন বা আইদনর ধারাদ  সাংববধাদনর পবরপন্থী 
কঘাষর্া  রার এেবতয়ার আদে, ব ন্তু যতের্ পযটন্ত এরূপ পবরপন্থী কঘাষর্া  রা না হয়, ততের্ পযটন্ত 
আইদনর ধারাগুদলা স দলর উপর বাধযতামূল  ো দব।  
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সুতরাাং, সাংববধান, কপনাল ক াে, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, কজল ক াে এবাং বপ্রজনস অ্যাে ১৮৯৪ এর 
৫৯ ধারায় প্রেি েমতার অ্ধীদন প্রর্ীত বববধ এবাং অ্নয ক ানও আইদন অ্বভযুক্ত বা অ্পরাধীদ  ক ানও 
সুববধা প্রোন  রদলও, তা মূলত আোলদতর ববদবচনামূল  েমতার উপর বনভটরশীল। তদব পবরবিবত কযোদন 
োবব  দর কসোদন ববদবচনামূল  েমতা বা ববচের্তা কোষী সাবযি বযবক্তর পদে প্রদয়াগ  রদত হদব। কজল 
ক াদের ববধাদনর অ্ধীন  ারা  তৃটপে  তৃট  ক ানও েদণ্ডর হ্রাস গর্না  রা হদল তা ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারার অ্ধীন সর াদরর বন র্ কপ্ররর্  রা হদব, যা বন্দীর মুবক্তর জনয ববদববচত হদব। 
ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারায় প্রেি েণ্ড িবগত বা হ্রাস  রার েমতা প্রদয়াগ  রা হদব  ী 
না, তা সর াদরর ববচের্তার উপর বনভটর  রদব। সর ার ক াদনা আদবেন মঞু্জর  রা হদব, না ব  প্রতযােযান 
 রা হদব, এ ববষদয় কয ববচার  কোষী সাবযি রদর্র আদেশবর্ প্রোন  দরদেন বা বযবন আবপদল েোদেশবর্ 
মঞু্জর  দরদেন, তার মতামত চাইদত পাদর। ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারায় বলা আদে কয, যবে 
ক ানও শতট যার বভবিদত ক াদনা সাজা িবগত বা মও ুফ  রা হদয়দে তা পূরর্ না  রা হয়, তাহদল সর ার 
িবগতাদেশ বা েমা বাবতল  রদত পাদর, এদেদে কোষী বযবক্তদ  অ্নুিীর্ট সাজা কভাগ  রদত হদব। এর্া এই 
েৃবষ্টভবিদ  আরও েৃঢ়ভাদব বযক্ত  দর কয, ববচাবর  আোলত  তৃট  আসামীদ  প্রেি শাবিবর্ কযমন বেল 
কতমনই ো দব এবাং শুধুমাে েোদেশবর্ িবগত বা পবরববতটত হদব। তদব এবর্ অ্বশযই লের্ীয় কয রাষ্ট্রপবতর 
সাাংববধাবন  েমতা বা সর াদরর সাংবববধবদ্ধ েমতা ক ানওভাদবই কোষী সাবযি হওয়ার আদেদশ হিদেপ 
 দর না। সুতরাাং, কয বযবক্ত ক ানও অ্পরাদধ কোষী সাবযি হদয়দে তাদ  প্রেি েোদেশ এবাং শাবি ততের্ 
পযটন্ত সবধ ো দব, যতের্ না এবর্ ক ানও আবপল বা বরবভশনাল আোলত  তৃট  বাবতল  রা না হয়। 
অ্তএব, রাষ্ট্রপবত  তৃট  েমা প্রেশটন আসামীদ  মুবক্ত প্রোন  রদলও তা আোলদতর কোষী সাবযি রদর্র 
আদেশ এবাং আোলত  তৃট  প্রেি েোদেশবর্দ  মুদে কফদল না, এর্া প্রেি শাবিবর্দ  ববলুপ্ত  দর না। 
এ ইভাদব, ক ানও েোদেশ িবগত, হ্রাস বা মও ুফ  রা হদলও তা আোলত  তৃট  প্রেি সাজায় 
আদেশবর্দ  বাবতল বা অ্ াযট র  দর না। রাষ্ট্রপবত/সর াদরর পেদেপ ক বল কোষীদ   ারাবাস কেদ  
মুবক্ত কেওয়ার অ্নুমবত কেয়। কোষী সাবযি রর্ ও প্রেি সাজা কর েটভুক্ত োদ ।  

অ্পরবেদ , এমন এ জন আসামীদ   ী মুবক্ত প্রোন  রা উবচত হদব কয অ্তযন্ত জঘনয প্র ৃবতর এ বর্ 
অ্পরাধ সাংঘর্ন  দরদে এবাং যার জনয ববচার  তার প্রবত ঘৃর্া প্রেশটন  দরদেন এবাং আদেশ বেদয়দেন কয 
সমাজদ  রোর জনয মৃতুযর আগ পযটন্ত তার  ারাগার হদত মুবক্ত পাওয়া উবচত নয়? এমন  ী এরূপ 
অ্বিাদতও এমন পবরবিবত সতরী হদত পাদর যেন মানবতা তার মুবক্তর জনয আহ্বান জানাদব। কসদেদে, 
ববচার ববভাগদ  বনবিয়  দর রাো এবাং বন্দীদ   েনওই মুবক্ত প্রোন  রা হদব না- এরূপ ক াদনা আদেশ 
জাবর  রদত বাধয  রার্া সমীচীন হদব না। এর্া মানবব তার োবতদর আোলদতর ববচের্তা প্রদয়াগ  রার কয 
অ্বধ ার তা হরর্  রার সমান হদব। যেন এরূপ ক াদনা পবরবিবত, যা অ্পরাধবর্র মাো লঘু  দর, 
আোলদতর নজদর আনা হয়, তেন মূল আদেশবর্ আসামীদ  মৃতুযর আগ পযটন্ত  ারাগাদর বন্দী রাো সাংিান্ত 
হদলও, সমাদজর সুরো ও বনরাপিা ববদবচনা  দর আোলত ক াদনা বনবেটষ্ট সমদয়র জনয বা বনবেটষ্ট ক াদনা 
শতট সাদপদে আসামীদ  মুবক্ত কেয়ার বসদ্ধান্ত বনদত পাদর। এর্া আসামীদ  ব েুর্া আশা কেয় কয কস  ারাগাদর 
বন্দী অ্বিাদত মারা নাও কযদত পাদর। মুদ্রার অ্পর বে বর্ হদলা কয, কয ক াদনা পবরবিবতদত, রাষ্ট্রপবত বা 
সর ার কয ক াদনা সময় সাংববধান/প্রাসবি  আইদনর অ্ধীদন আসামীদ  মুবক্ত প্রোদনর কয েমতা তা প্রদয়াগ 
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 রদত পাদর। আসামীদ  এর্া বলার ক াদনা মাদনই হয় না কয, মৃতুযেদণ্ডর সাজা হ্রাস  দর তাদ  যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ড প্রোন  রা হদয়দে, ব ন্তু কশষ বনোঃশ্বাস তযাগ  রার আগ পযটন্ত তাদ   ারাগার োিার অ্নুমবত কেয়া 
হদব না, ক ননা এদেদে আসামীদ  মূলত  ারাগাদরই মৃতুয বরর্  রার শাবি কেয়া হদছ।  

আবপল বা বরবভশদন পবরববতটত না হদল, আসামীদ  প্রেি েোদেশবর্  েনওই বনবশ্চহ্ন হদয় যাদব না। তাদ  
মৃতুযর আদগ মুবক্ত প্রোন  রার মাদন এই নয় কয, প্রেি শাবিবর্ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কচদয়  ম। প্রেি 
সাজাবর্ রদয় যায়, ব ন্তু আসামী আইদনর ববধানগুবলর সুববধা পায় যা তার  ারাবাদসর সময়সীমা হ্রাস বা 
প্রােবম  মুবক্তর অ্নুমবত কেয়। তদব, কয ক াদনা শতট লঙ্ঘদনর কেদে তার মুবক্ত বাবতল  রা কযদত পাদর এবাং 
এদেদে সাজাবর্ পুনববটদবচনা/পুনরুজ্জীববত  রা হয়, যার ফদল অ্নুিীর্ট সাজা কভাদগর জনয আসামী  ারাগাদর 
বফদর আদস।  

কপনাল ক াদের ৫৪ ধারায় বলা আদে কয, “মৃতুযেণ্ড প্রোন  রা কযদত পাদর এরূপ প্রদতয  কেদে সর ার 
অ্পরাধ ারীর সম্মবত োিাই কসই েণ্ডদ  অ্ে বববধ বদল বযববিত অ্নয কযদ ান েল্প েদণ্ড রূপান্তবরত  রদত 
পারদবন।” এ ই বববধর ৫৫ ধারায় বলা আদে, কয স ল কেদে যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হয়, কস 
স ল কেদে সর ার অ্পরাধীর সম্মবত বযবতদরদ ই েোজ্ঞা হ্রাস  দর অ্নূর্ধ্ট ২০ বের কময়াদের সশ্রম বা 
ববনাশ্রম  ারােদণ্ড পবরবতটন  রদত পারদবন। কপনাল ক াদের ৫৫  ধারায় বলা আদে কয, ৫৪ বা ৫৫ ধারার 
ক ান ববধান িারাই রাষ্ট্রপবতর েমা প্রেশটন, মৃতুযেণ্ড মও ুফ বা িবগত  রা বা েোজ্ঞা হ্রাদসর অ্বধ ার েুণ্ন 
হদব না। ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০২ এ ধারায় বলা আদে কয, ৪০১ এবাং ৪০২ ধারা বদল 
সর ারদ  প্রেি েমতা মৃতুযেদণ্ডর কেদে রাষ্ট্রপবত  তৃট  প্রদয়াগ  রা কযদত পাদর।  

জনাব েন্দ ার মাহবুব কহাদসন পুনববটদবচনার পদে যুবক্ত প্রেশটন  দর ভারতীয় সুপ্রীম ক াদর্টর কবশ  দয় বর্ 
বসদ্ধান্ত আমাদের নজদর এদনবেদলন কযোদন যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর রায় প্রোন  রা হদয়বেল এবাং সুষ্পষ্টভাদব 
এর্া উদেে  রা হদয়বেল কয  ারােদণ্ডর কময়াে ২০ বের, ২৫ বের বা ৩০ বেদরর  ম হদব না। অ্নযবেদ , 
বতবন উদেে  দরবেদলন কয, পাব িাদনর সুপ্রীম ক ার্ট ধারাবাবহ ভাদব এ বসদ্ধান্ত প্রোন  দর কয, যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ড বলদত ২৫ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ডদ  কবাঝাদনা হদব। বতবন উদেে  দরবেদলন কয, যুক্তরাদজযর 
আোলতগুবল যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোদনর কেদে পযাদরাল আদবেদনর কযাগয হওয়ার আদগ অ্পরাধীদ  নূযনতম 
 তরু্ ু সময় াল  ারাগাদর  ার্াদত হদব তা বনবেটষ্ট  দর কেয়। উোহরর্েরূপ, যেন েুবর বা অ্নযানয অ্স্ত্র 
বেদয় ক াদনা হতযা াে সাংঘর্ন  রা হয়, তেন ২৫ বের অ্বতবাবহত হওয়ার আদগ বন্দীদ  পযাদরাদল মুবক্তর 
জনয ববদবচনা  রা হদব না। বযবতিবমভাদব এর্া বনবেটষ্ট  রা হদয়দে কয অ্পরাধী তার বাব  জীবন  ারাগাদর 
বযয়  রদব। এর্াদ  “সাববট  জীবদনর জনয আদেশ” বহদসদব অ্বভবহত  রা হয় এবাং এর্া সবদচদয় গুরুতর 
ঘর্নায়, কযমন, িবম  হতযা ারীদের কেদে প্রদয়াগ  রা হয়। এদেদে, মাব টন যুক্তরাদষ্ট্রর অ্বিানবর্ হদলা, 
কববশর ভাগ রাদজয আোলত  তৃট  বনধটাবরত বনবেটষ্ট সময় অ্বতবাবহত হওয়ার পর বন্দীদ  পযাদরাদল মুবক্তর 
জনয ববদবচনা  রা হয়। বতবন উপিাপন  দরবেদলন কয, কযদহতু বাাংলাদেদশর কফৌজোবর আইন শাদস্ত্র 
যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ৩০ বের কময়ােী  ারােণ্ড বহদসদব ববদবচনা  রা হয়, কসদহতু আইন পবরবতটদনর আগ 
পযটন্ত এরূপ চাবলদয় যাওয়ার অ্নুমবত কেয়া উবচত।  
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কেো যাদছ কয, পযটাদলাচনার আদবেন ারীদের পদে উত্থাবপত যুবক্ত কপনাল ক াদের ৫৭ অ্নুদছদের বযােযা 
হদত উদূ্ভত হদয়দে, কযোদন বলা হদয়দে কয, “শাবির কময়াে গর্নার কেদে যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  বেশ 
বেদরর সশ্রম  ারােদণ্ডর সমতুলয গর্না  রা হদব। জনাব েন্দ াদরর মদত, এই ববধাদনর বযােযাবর্ সবটো 
 াযট র বেল কয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা বলদত ৩০ বের কময়ােী  ারােণ্ডদ  কবাঝাদনা হদব। এোিাও, 
 দয়েী কপনাল ক াে, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, বপ্রজনস অ্যাে এবাং কজল ক াদের মদতা আইদনর 
ববববধ ববধাদনর অ্ধীদন েমা এবাং অ্নযানয োি প্রাপ্ত হবার অ্বধ ারী বেল। বতবন উপিাপন  দরবেদলন কয 
কপনাল ক াদের ৪৫ ধারার ববধানবর্ কপনাল ক াদের ৫৩, ৫৪ এবাং ৫৫ ধারার ববধাদনর সাদে বমবলদয় পিদত 
হদব, যা স্পষ্টভাদব এর্াই ইবিত কেয় কয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কেদে  দয়েীদ  বাব  জীবন  ারাগাদরই 
ো দত হদব, এমনবর্র প্রদয়াজনীয়তা কনই। তদব উপদর ববর্টত  ারর্গুবলর জনয আবম জনাব েন্দ ার 
সাদহদবর সাদে এ মত হব কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট এই নয় কয বাব  জীবদনর জনয  ারােণ্ড, তদব 
আবম এই েৃবষ্টভবি বনদত বাধয হই কয কপনাল ক াদের ৫৭ ধারার ববধাদনর অ্েট এর্া নয় কয যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ড ৩০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয।  

আবম এর সাদে কযাগ  রদত পাবর কয ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর অ্ধীদন ক াদনা অ্পরাধীর জনয েণ্ড 
মও ুফ বা হ্রাদসর কয ববধান রাো হদয়দে তা আন্তজটাবত  অ্পরাধ (ট্রাইবুযনালস) আইন, ১৯৭৩ এর অ্ধীদন 
ক াদনা অ্পরাদধর জনয েবণ্ডত আসামীর কেদে প্রদযাজয নয়,  ারর্ উক্ত আইদনর ২৩ অ্নুদছদে উবেবেত 
আইদনর অ্ধীদন গৃহীত কয ক াদনা  াযটিদম ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, ১৮৯৮ এর ববধানগুবলর প্রদয়াগ 
ববদশষভাদব বাে কেয়া হদয়দে। কবাঝার সুববধাদেট ১৯৭৩ সাদলর আইদনর ২৩ নাং ধারাবর্ বনদচ উদৃ্ধত  রা 
হদলা:  

“২৩. ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সাদলর ৫ নাং আইন) এবাং এবভদেন্স 
অ্যাে, ১৮৭৮ (১৮৭২ সাদলর ১নাং আইন) এর ববধানগুবল এই আইদনর অ্ধীদন গৃহীত 
ক াদনা  াযটিদমর কেদে প্রদযাজয হদব না।”  

পবরদশদষ, সাজা প্রোদনর নীবতমালার আরও এ বর্ বে  রদয়দে কয সম্পদ ট আবম আদলাচনা  রদত চাই। 
আমরা কেেদত পাই কয, ইাংলযােসহ অ্দন  কেদশই যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি আদরাদপর পর ববচার  
ববদশষভাদব আদেশ বেদত পাদরন কয, এ বর্ বনবেটষ্ট সময় অ্বতবাবহত হওয়ার আগ পযটন্ত বন্দীদ  মুবক্ত প্রোন 
 রা হদব না, যা েশ বের কেদ  শুরু ষার্ বের পযটন্ত কযদ াদনা সময় াল হদত পাদর, এমনব  বাব  
জীবদনর জনযও হদত পাদর, যতের্ পযটন্ত ববচার  উপযুক্ত  তৃটপে  তৃট  সাজা প্রোদনর বনদেটবশ া অ্নুসরর্ 
 দরন। অ্তীদত মাননীয় প্রধান ববচারপবত আবপল আোলদত বদস রাদয়র মাধযদম সাজা প্রোদনর বনদেটবশ া 
জাবর  দরবেদলন। ২০১০ সাদলর এবপ্রল মাদস সাজার বনদেটবশ া পবরষে এবাং সাজার উপদেষ্টা পবরষে বাবতল 
 দর ইাংলযাে এবাং ওদয়লদসর জনয সাজা পবরষে গবঠত হয়।  

২০০৮ সাল কেদ  Swamy Shraddananda v. State of Karnataka (2008) 13 SCC 767 মামলার 
বসদ্ধান্ত অ্নুসরর্  দর ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট রায় প্রোদনর সময় এর্া উদেে  রার নীবত গ্রহর্  দরদে কয, 
আোলত  তৃট  বনবেটষ্ট সময়সীমা অ্বতবাবহত হওয়ার আগ পযটন্ত বন্দীদ  মুবক্ত প্রোন  রা হদব না। শ্রািানন্দ 
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মামলায় এর্া পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, কযোদন মৃতুযেদণ্ডর শাবি যদোপযুক্ত হদব না এবাং আোলত এর্া 
েৃঢ়ভাদব মদন  দর কয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড, যা সাধারর্ত কচৌি বেদরর কময়াদে  াযট র হয়, তা চূিান্তভাদব 
অ্নুপযুক্ত এবাং অ্পযটাপ্ত হদব, কসদেদে আোলত মৃতুযেদণ্ডর শাবি আদরাপ  রদত প্রলুি হদত পাদর। বসদ্ধান্ত 
কনয়া হদয়বেল কয, আরও নযায়সিত, যুবক্তযুক্ত এবাং যোযে  াযটিম হদব বব ল্পগুবলদ  প্রসাবরত  রা এবাং 
১৪ বেদরর  ারােণ্ড এবাং মৃতুযেদণ্ডর শাবির এ বর্ মধযবতটী শাবি বনর্টয়, যা আইনত আোলদতর েমতার 
অ্ন্তগটত, তা আোলতদ ই প্রোন  রা। মাননীয় ববচারপবতগর্ আরও বদলন কয, “আমরা স্পষ্টতই মতামত 
বযক্ত  দরবে কয, আোলদতর মৃতুযেদণ্ডর পবরবদতট যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বা কচৌি বেদরর অ্বধ  কময়াদের 
 ারােণ্ড প্রোদনর ভাদলা এবাং শবক্তশালী বভবি রদয়দে এবাং এর্াও বনদেটশ  রার  তৃটত্ব রদয়দে কয মৃতুযর আগ 
পযটন্ত অ্েবা আদেদশ কযরূপ কময়াে উদেে  রা আদে তা অ্বতবাবহত না হওয়া পযটন্ত বন্দীদ  মুবক্ত প্রোন 
 রা হদব না। পরবতটী বসদ্ধান্তগুদলাদতও এর্া অ্নুসরর্  রা হদয়বেল। এর মদধয  দয় বর্ সাংেযা গবরষ্ঠ রাদয় 
আদলাচনা  রা হদয়দে এবাং সুতরাাং, আবম কসগুবলর পুনরাবৃবি  রা হদত ববরত ো ব। ভারদতর সুপ্রীম 
ক াদর্টর সাজা প্রোদনর পদ্ধবতর সাদে ইাংবলশ আোলদতর সাজা প্রোদনর পদ্ধবতর বমল রদয়দে এবাং 
আোলতদ  এ জন জঘর্য অ্পরাধী যাদত সমাদজ বফদর সমাদজর েবত  রদত না পাদর তা বনবশ্চত  রার কয 
ববচের্তা প্রোন  রা হদয়দে, কসর্াও অ্তযন্ত যদোপযুক্ত। ব ন্তু, ইাংলযাে এবাং ওদয়লদস অ্নুসৃত পদ্ধবতবর্ 
মূলত সর ারী অ্নুদমাবেত বনদেটবশ াগুদলার উপর বভবি  দর  রা, কযোদন ভারতীয় সুপ্রীম ক াদর্টর 
বসদ্ধান্তগুদলা এ ই আোলদতর পূবটবতটী রাদয়র কপ্রবেদত প্রোন  রা হয় এবাং এগুদলা অ্পরাদধর ভয়াবহতা বা 
নৃশাংসতা সম্পদ ট পৃে  ববচারদ র ধারর্ার উপর বভবি  দর ববষয়বভবি  মতামদতর জনয উনু্মক্ত।  

বাাংলাদেদশ সাজা প্রোদনর বনদেটবশ া জাবর  রার ক ানও বনবেটষ্ট  তৃটপে কনই এবাং ফলেরুপ, ববচার গর্ 
কপনাল ক াে এবাং অ্নযানয ববদশষ আইনগুদলাদত শাবিসমূহ ববর্টত রদয়দে, কসগুদলার িারাই পবরচাবলত হন 
এবাং ব েু কেদে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি তুলনামূল  নমনীয় শাবি বহদসদব পবরগবর্ত হদয়বেল, কসদেদে 
পূবটবতটী বযােযার আওতায় বন্দীদের কহফাজত হদত সাদি বাইশ বের অ্বতবাবহত হওয়ার পদর মুবক্ত প্রোন 
 রা হদয়বেল। এই পর্ভূবমদত ববচার গর্ তারা কয অ্পরাধবর্ সবদচদয় জঘনয বদল মদন  দরন কসবর্র জনয 
মৃতুযেদণ্ডর শাবি কবদে কনন, কযদহতু  াযট রভাদব এবর্ই সদবটাচ্চ  দঠার শাবি।  

ব েু পে বনদেটশ  নীবত এই ববভাদগর রায়সমূহ হদত সাংগ্রহ  রা কযদত পাদর, তদব কসগুদলা ক বল ব েু 
বনবেটষ্ট মামলার সাদেই সম্পব টত। এমন ক ানও সাধারর্ বনদেটবশ া কনই যা ববচাবর  আোলদতর ববচার গর্ 
অ্নুসরর্  রদত পাদরন। যবে আমাদের আইদন বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর উন্নয়দনর বনদেটবশ াদত বা কোষীদ  
তার জীবিশায় বা বনবেটষ্ট সাংেয  বের অ্বতবাবহত না হদল মুবক্ত প্রোন  রা হদব না, এমন েৃবষ্টভবি প্র াদশর 
জনয ক ানও ববধান ো ত, তাহদল সম্ভবত ববচার গর্ মৃতুযেদণ্ডর শাবির পবরবদতট েীঘটতর যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ডর শাবি কবদে বনত। এরূপ শাবিও “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” হদব, তদব এদেদে ববচার গর্ নূযনতম 
 তবের েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তদ   ারাগাদর ো দত হদব তা বনবেটষ্ট  দর বেদত পারদবন, যার মাধযদম অ্পরাদধর 
জঘনযতার মাোর প্রবতফলন ঘর্দব।  

উপরন্তু, কযমনবর্ আমরা উপদর বযােযা  দরবে, ববচার প্রবিয়াবর্ রায় কঘাষর্ার পর শাবি প্রশমদনর আদবেন 
প্রোদনর ক াদনারূপ অ্নুমবত কেয় না। ফলেরূপ, কববশর ভাগ সময় সাজা প্রোদনর কেদে কেছাচাবরতা 
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পবরলবেত হয় এবাং অ্বভযুক্তপদের সাজা  মাদনার আদবেন  রার অ্েবা ববচার গদর্র প্রশমনমূল  
পবরবিবত ববদবচনা  রার ক াদনা সুদযাগ োদ  না। পূদবট আমাদের আইদন সাজা শুনাবনর জনয এ বর্ বনবেটষ্ট 
তাবরে বনধটাবরত ো দতা, এরূপ পদ্ধবতর পুনোঃপ্রবতটন আসামীদ  প্রশমনমূল  পবরবিবতগুদলা আোলদতর 
সামদন তুদল ধরার সুদযাগ প্রোন  রদব।   

সাজা শুনাবনর ববধাদনর সাদে সাদে ববচার গদর্র পূবট মুবক্তর কেদে  ারাবন্দীদ  নূযনতম  ত সময় াল 
আোলদত ো দত হদব তা বনধটারর্  দর কেয়ার েমতা ো দল, প্রেি সাজাবর্ অ্বধ  নযায়পরায়র্ এবাং 
যুবক্তসিত হদব। উপদরাক্ত আদলাচনার কপ্রবেদত আবম বনম্নবলবেত বসদ্ধান্তগুবল প্রোন  রদত চাই:  

১) কপনাল ক াদের ৪৫ ধারার পবরদপ্রবেদত, ক ানও অ্পরাদধ কোষী সাবযি হদয়দে এমন ক াদনা বযবক্তদ  
“যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” প্রোদনর অ্েট হদলা েবণ্ডত বযবক্তর অ্ববশষ্ট জীবন াদলর জনয  ারােণ্ড অ্েটযাৎ ক ানও 
আবপল ারী  তৃটপে  তৃট  যবে বাবতল বা পবরববতটত না হয়, তদব এরূপ শাবি েবণ্ডত বযবক্তর মৃতুযর আগ 
পযটন্ত বলবৎ ো দব। এবর্ ববচার, আবপল পুনববটদবচনা বা পযটাদলাচনা কশদষ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত 
প্রদতয  বযবক্ত এবাং যাদেরদ  মৃতুযেদণ্ডর শাবি হ্রাস  দর যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হদয়দে তাদের 
স দলর কেদে প্রদযাজয হদব। তদব, অ্নয কয ক ানও আইদনর অ্ধীদন প্রাপ্ত সুববধাগুবল  াযট র  রার কেদে 
পূবট মুবক্তর আদেশ কেয়া কযদত পাদর।  

২) কপনাল ক াদের ৫৭ ধারায় উবেবেত “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” বলদত ৩০ বেদরর সমতুলয  ারােণ্ডদ  
কবাঝাদনা হদব, যা কপনাল ক াদে ববর্টত শাবির কময়াদের ভগ্াাংশ গর্না  রার কেদে প্রদযাজয হদব, কযোদন 
এরূপ ভগ্াাংশ গর্নার  ো উদেে আদে।  

৩) সাজা মও ুফ বা হ্রাস  রা হদব  ীনা তা আোলদতর ববদবচনামূল  েমতার উপর বনভটর  রদব এবাং 
এবর্দ  অ্বধ ার বহদসদব োবব  রা যাদব না এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর ও কজল ক াে অ্নুযায়ী 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কেদে এরূপ হ্রাস বা মও ুফ সর াদরর অ্নুদমােন সাদপদে হদব। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড 
েবণ্ডত বযবক্ত তার মৃতুযর পূদবট কযদ াদনা সময় মুবক্তর জনয ববদববচত হদত পাদর, যবে কজল ক াে অ্নুযায়ী 
ভাদলা আচরর্ অ্েবা কসবা প্রোদনর জনয কজল  তৃটপে তার সাজার কময়াে  বমদয় কেয়। তদব, এ ববষয়গুবল 
আোলদতর  াযট াবরতার বাইদর।  

৪) সাংববধান, কপনাল ক াে এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর অ্ধীদন রাষ্ট্রপবতর সাজা মও ুফ, 
িবগত রর্, রবহত রর্ এবাং হ্রাস  রার অ্বধ ার ক াদনাভাদবই েুণ্ন হদব না।  

৫) পূবট মুবক্ত উক্ত  াযটবববধর ৪০১(২) হদত ৪(এ) ধারায় উবেবেত সাজা আোলত  তৃট  আদরাবপত কযদ াদনা 
যুবক্তসিত শতট সাদপদে হদত পাদর। োদির মাধযদম বা অ্নযোয় সাজা হ্রাস  রা হদলও, েবণ্ডত বযবক্তদ  এর্া 
অ্বশযই বযােযা  রদত হদব কয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা বহাল ো দব এবাং কয শতটসমূহ সাদপদে তাদ  
পূবট মুবক্ত প্রোন  রা হদয়দে, কসগুদলা ভি  রদল অ্ববশষ্ট সাজা কভাদগর জনয তাদ  পুনরায় আোলদত কপ্ররর্ 
 রা হদব।  
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৬) মৃতুযেদণ্ডর সাজা হ্রাস  দর যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোদনর মদধয এবাং ববচাবর , আবপল বা সাংদশাধনী 
আোলত  তৃট  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর রায় প্রোদনর মদধয ক ানও পােট য কনই। তদব যেন তািাতাবি মুবক্তর 
 ো ববদবচনা  রা হয়, তেন সাংবশ্লষ্ট  তৃটপে অ্পরাদধর জঘনযতা এবাং জনসাধারদর্র বনরাপিা এবাং 
সুরোর পবরদপ্রবেদত এবর্  রা উপযুক্ত  ীনা তা ববদবচনা  রদব।  

৭) েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্ত তার কোষী সাবযি হওয়ার তাবরদের আদগ কয সময়রু্ ু কহফাজদত বযয়  দর, সাজা কঘাষর্ার 
সময় আোলত কস সময়রু্ ু ক দর্ রােদব। কহফাজদত বযয় ৃত সামবগ্র  সময় াল  ারা  তৃটপে  তৃট  
বনধটাবরত হদব। অ্ন্তবটতটী ালীন বযবিা বহসাদব, বববধর ৩৫  ধারার সহায়তায় যোযে সাংদশাধন না  রা পযটন্ত 
ববচারচলা ালীন সমদয় কহফাজদত ো ার সময় াল ক দর্ কনয়া হদব এই বভবিদত কয, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ৩০ 
বেদরর সশ্রম  ারােদণ্ডর সমতুলয।  

উপদরাক্ত আদলাচনার পবরদপ্রবেদত পযটাদলাচনাধীন রায়বর্দত হিদেদপর প্রদয়াজন রদয়দে এবাং উপদরাক্ত 
পযটদবেদর্র আদলাদ  পযটাদলাচনার আদবেনবর্ বনষ্পবি  রা হদলা।  

 

 

ববচারপবত হাসান ফদয়জ মসমেকী 

এই বিবমনাল বরবভউ বপবর্শনবর্ ২০১০ সাদলর ১৫ নাং কফৌজোবর আবপদল এই আোলত  তৃট  ১৪.০২.২০১৭ 
তাবরদে কয রায় এবাং আদেশ প্রোন  রা হদয়বেল, তার ববরুদদ্ধ োদয়র  রা হদয়দে, কযোদন বরবভউ 
আদবেন ারীর কোষী সাবযি রদর্র আদেশবর্ বহাল রাো হদয়বেল এবাং মৃতুযেদণ্ডর পবরবদতট আজীবন 
 ারােদণ্ডর শাবি প্রোন  রা হদয়বেল।  

এর আদগ, দ্রুত ববচার ট্রাইবুযনাল,  া া এর ১৫.১২.২০০৩ তাবরদের রায় ও আদেদশর মাধযদম আদবেন ারী 
আতাউর মৃধা এবাং আদনায়ার কহাদসনদ  কপনাল ক াদের ৩০২/৩৪ ধারার অ্ধীদন কোষী সাবযি  রা হয় 
এবাং ২০০৩ সাদলর ১১১ নম্বর দ্রুত ববচার ট্রাইবুযনাল মামলায় তাদের মৃতুযেদণ্ড েবণ্ডত  রা হয়। তাদের 
ববরুদদ্ধ অ্বভদযাগ বেল তারা ১৬.১২.২০০১ তাবরদে বপেবিউ-২ আফতাবউবিন, বপেবিউ-৪ আবু্দল বাদর  
এবাং বপেবিউ-৫ কমা: ইয়াবমদনর সাদে গল্পরত ো া অ্বিায় জামাল নাম  বযবক্তদ  চারবাগ মােরাসা সাংলগ্ 
রািার পাদশ হতযা  দরন। অ্বভযুক্ত বযবক্তগর্ হতযার বশ ার বযবক্তদ  গুবল  দরন, যার ফদল ঘর্নািদলই বতবন 
মারা যান। আবপল ারীরা হাইদ ার্ট ববভাদগ ২০০৩ সাদলর ৩৮৯৫ নাং কফৌজোবর আবপল োদয়র  দরন এবাং 
ট্রাইবুযনাল মৃতুযেদণ্ডর শাবি বনবশ্চত  রার জনয হাইদ ার্ট ববভাদগ মামলার নবে কপ্ররর্  দরন, যা ২০০৩ 
সাদলর ১২৭ নাং কেে করফাদরন্স বহদসদব বনববন্ধত হদয়বেল। হাইদ ার্ট ববভাগ উক্ত কফৌজোবর আবপল এবাং 
কেে করফাদরদন্সর এ দে শুনাবন  দরন এবাং কেে করফাদরন্সবর্ অ্নুদমােন  দরন। পরবরজীঙ্গর হাইদ ার্ট ববভাগ 
ববগত ২৯.১০.২০০৭ এবাং ৩০.১০.২০০৭ তাবরদের রায় ও আদেদশর মাধযদম কফৌজোবর আবপলবর্ োবরজ 
 দরন। এর ববপরীদত, আদবেন ারী এই আোলদত ২০১০ সাদলর ১৫ নাং কফৌজোবর আবপল োদয়র  দরন, 
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কযোদন এই আোলত কোষী সাবযি রদর্র আদেশবর্ বহাল রাদেন, তদব ১৪.০২.২০১৭ তাবরদের রায় ও 
আদেদশর মাধযদম মৃতুযেদণ্ডর সাজা হ্রাস  দর আসামীদ  আজীবদনর জনয  ারােদণ্ড েবণ্ডত  দরন। 
আদবেন ারী বতটমান বরবভউ  রার জনয এই বরবভউ বপবর্শনবর্ োদয়র  দরদেন।  

বরবভউ আদবেন ারীর পদে উপবিত ববজ্ঞ আইনজীবী জনাব েন্দ ার মাহবুব কহাদসন মামলার গুর্াগুদর্র 
প্রদশ্ন না বগদয় সাধারর্ভাদব যুবক্ত প্রেশটন  দরন কয, কপনাল ক াদের ধারা ৫৭, ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫ , বপ্রজনস অ্যাে ১৮৯৪ এর ধারা ৫৯ এবাং কজল ক াদের অ্ধযায় XXI-এর অ্ধীদন 
আদবেন ারী সাজা হ্রাস এবাং েমা প্রাপ্ত হওয়ার অ্বধ ারী, মৃতুযর আগ পযটন্ত আদবেন ারীদ  সাজা প্রোদনর 
আদেশ তাদ  আইনী সুববধা প্রাপ্ত হওয়া কেদ  ববঞ্চত  রদব, যা নযায় ববচাদরর পবরপন্থী। বতবন োবব  দরন 
কয, এ জন যাবজ্জীবন েণ্ডপ্রাপ্ত আসামী েুই পযটাদয় সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী, কসগুদলা হদলা: (১) সাজা  তটন 
এবাং (২) েমা, তদব পযটাদলাচনার অ্ধীন রায়বর্ এই সুববধাগুবলদ  বনরেট   দর কতাদল। বতবন আরও োবব 
 দরন কয, কপনাল ক াদের ৫৫ ধারা এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ এবাং ৪০২ ধারায় প্রেি 
েমতা প্রদয়াগ  দর যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রাপ্ত বযবক্তর সাজা িবগত/হ্রাস  রার েমতা সর ারদ  কেয়া 
হদয়দে। জনাব কহাদসদনর মদত যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে গর্না  রার কেদে এবর্দ  ৩০ বেদরর সশ্রম 
 ারােদণ্ডর সমতুলয বহদসদব গর্য  রা উবচত, অ্নযোয়, কপনাল ক াদের ৫৭ ধারার বযােযা েৃশযত সবষমযমূল  
হদব এবাং আইনসভার উদিশযবর্ বযাহত হদব এবাং এবর্ ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৯৭ ধারার এ বর্ 
অ্াংশদ  বনরেট   দর তুলদব। বতবন সবটদশদষ কযাগ  দরন কয, এ বর্ যুবক্তযুক্ত এবাং ববিৃত সাজা প্রোদনর 
বনদেটবশ া এই কেদে এ মাে সমাধান এবাং অ্বভজ্ঞ বযবক্তবদগটর সমন্বদয় বতবন এ বর্ সাজা  বমশন গঠদনর 
প্রিাব কপশ  দরন। জনাব কহাদসন তার বক্তদবয Union of India and others Vs. Dharam Paul; 
Sachin Kumar Singhraha Vs. State of Madhya Pradesh reported in AIR 2019(SC) 1416; 
Dnyaneshwar Suresh Borkar Vs. State of Maharastra reported in AIR 2019 SC 1567; 
Nanda Kishore Vs. State of Madhya Pradesh reported in 2019(1) SCALE 500; Viral 
Gyanlal Rajput Vs State of Maharastra reported in (2019) 2 SCC 311; Babasaheb Maruti 
Kamble Vs. State Maharastra reported in 2018(15) SCALE 235. Tattu Lodhi Vs. State of 
Madhya Pradesh reported in (2016) 9 SCC 675; Amar Singh Yadab Vs. Estate of UP 
reported in (2014) 13 SCC 443; Sahib Hossain Vs. State of Rajstan reported in (2013) 
9SCC 778; Gurvail Singh এবাং others Vs. State of Punjab reported in (2013) 2 SCC 713 
এবাং অ্নযানয আরও ব েু মামলার উপর বনভটর  দরন।  

রাষ্ট্রপদে উপবিত ববজ্ঞ অ্যার্বনট কজনাদরল জনাব মাহবুদব আলম উপিাপন  দরন কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 
অ্েট হদলা েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তর বাব  জীবদনর জনয  ারােণ্ড। বতবন যুবক্ত প্রেশটন  দরন কয, অ্ববশষ্ট জীবনবযাপী 
 ারােণ্ড বযাতীত যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর আর ক ানও বযােযা  রার সুদযাগ কনই। বতবন আরও উপিাপন  দরন 
কয, কপনাল ক াদের ৩০২/৩৪ ধারার অ্ধীদন ক বল েুই ধরদনর শাবির ববধাদনর  ো বলা হদয়দে, কসগুদলা 
হদলা, মৃতুযেণ্ড অ্েবা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড, আোলত ক ানও তৃতীয় ধরদনর শাবি প্রবতটন  রদত পাদর না যা 
আইদনর ববধাদনর পবরপন্থী। জনাব আলম বনম্নবলবেত বসদ্ধান্তসমূদহর উপর বনভটর  দরবেদলন:-  
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Kishori Lal Vs. Emperor reported in AIR 1945 (PC)64; Gopal Vinayek Godse Vs State of 
Maharastra reported in (1961) 3 SCR 440; State of Madhya Prodesh Vs. Ratan Singh and 
others reported in (1976) 3 SCC 470; Dalbir Singh and others Vs. State of Punjab 
reported in (1979) 3 SCC 745; Kartar Singh and others Vs. State of Hariyana reported in 
(1982) 3SCC 1; Ashok Kumar @ Gulu Vs. Union of India reported in (1991) 3SCC 498; 
Maru Ram VS. Union of India reported in (1981) 1 SCC 107; Subash Chander Vs. 
Krishan Lal and others reported in (2001) 4 SCC 458; Mohammad Munna Vs. Union of 
India and others reported in (2005) 7 SCC 417; Swamy Shraddananda @ Murali 
Monohar Misra (2) Vs. State of Karnataka reported in (2008) 13 SCC 767; Sangeet and 
another Vs. State of Haryana reported in (2013) 2 SCC 452; Union of India Vs. V. 
Sriharan @ Marugan and others reported (2016) 7SCC এবং Vikas Yadav Vs. State of 
Uttar Pradesh (2016) 9 SCC 541 

এ ববষদয় শুনাবন চলা ালীন ববজ্ঞ আোলত জনাব করা নউবিন মাহমুে, জনাব এ এফ হাসান আবরফ এবাং 
জনাব আবু্দর রাজ্জা  োন, বসবনয়র  াউদন্সলদ  অ্যাবম াস ব উবর বহদসদব আোলদত উপবিত হদয় 
আোলতদ  সহদযাবগতার অ্নুদরাধ  দরন। তাাঁরা আোলদত উপবিত কেদ  তাাঁদের মূলযবান বক্তবয প্রোন 
 দরন।  

জনাব করা নউবিন মাহমুে উপিাপন  দরন কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট হদলা েবণ্ডত বযবক্ত  ারাগাদর 
প্রদবশ  রদব এবাং অ্নুভূবম ভাদব  ারাগার হদত কবর হদয় আসদব, অ্েটাৎ বতবন তার বাব  জীবন  ারােণ্ড 
কভাগ  রদবন। জনাব আবরফ, বসবনয়র  াউদন্সল, উপিাপন  দরন কয, কপনাল ক াদের ৪৫ ধারায় “জীবন” 
শব্দবর্দ  অ্তযন্ত নমনীয়ভাদব সাংজ্ঞাবয়ত  রা হদয়দে, যা ধারাবর্র বিতীয় অ্াংশ হদত পবরলবেত হয়, কযোদন 
বলা আদে “যবে না প্রসি হদত অ্নযরূপ প্রতীয়মান হয়”। বতবন বদলন, এবর্ সতয কয কপনাল ক াদের ৫৭ 
ধারাবর্ এ বর্ ববদবচয ববধান এবাং মূল ববধান নয় যা যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ৩০ বের পযটন্ত সীমাবদ্ধ  দর, 
তদব এবর্ উদেেদযাগয কয আইনসভা যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ৩০ বেদরর সমতুলয  ারােণ্ড বহদসদব গর্য 
 দরদে।  

বতবন উপিাপন  দরন কয, কপনাল ক াদের ৪৫ এবাং ৫৭ ধারা যবে ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  
এবাং ৩৯৭ ধারার সাদে পাঠ  রা হয়, তাহদল এরূপ যুবক্তর পদে এ বর্ শক্ত বভবি আদে কয যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ড বলদত ৩০ বেদরর সমতুলয  ারােণ্ডদ  কবাঝায়। জনাব আবু্দর রাজ্জা  োন, বসবনয়র  াউদন্সল, 
বদলন কয, ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট সাাংববধাবন  ববধান এবাং সাংদশাবধত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, ১৯৭৩, 
ববদশষত এর ৪২৮, ৪৩২, ৪৩৩ এবাং ৪৩৩এ ধারাগুদলা ববদবচনা  দরবেল, যা আমাদের ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদর অ্নুপবিত এবাং আমাদের আইদন এরূপ বববধবদ্ধ ববধাদনর অ্নুপবিবতদত ক াদনারূপ োি বযাতীত 
বাব  জীবদনর জনয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি প্রোদনর কেদে ভারতীয় বসদ্ধাদন্তর ক াদনা প্রাসবি তা কনই। 
এ মামলায় ববদবচনা এবাং বসদ্ধাদন্তর মূল ববষয়বর্ হদলা ক ানও আসাবমর ববরুদদ্ধ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট 
 ী েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তর বাব  জীবদনর জনয  ারােণ্ড, নাব  তার কচদয়  ম সময় াদলর জনয  ারােণ্ড। 
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মানবাবধ ার আইদনর অ্ধীদন যাবজ্জীবন  ারােণ্ড েী ৃত এবাং ববদশ্বর অ্দন  কেশ গুরুতর অ্পরাদধর শাবি 
বহদসদব এবর্দ  বযবহার  দর। ববচার ববভাদগ শাবি বহদসদব বযাপ ভাদব বযবহৃত হদলও, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড 
ববতব টত রদয় কগদে।  বতপয় আইনববজ্ঞানী যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  মৃতুযেদণ্ডর সমতুলয মদন  দরন,  ারর্ 
এবর্ বনদজই এ বর্ মৃতুযেণ্ড গঠন  দর। এবর্ ববশ্ববযাপী জঘনয অ্পরাদধর জনয সবটাবধ  আদরাবপত শাবি 
বহদসদব মৃতুযেণ্ডদ  প্রবতিাপন  দরদে। ফলেরূপ, এবর্ আন্তজটাবত  ববচার বযবিায় শীষটিানীয় আদলাচনার 
ববষদয় পবরর্ত হদয়দে।  

যাবজ্জীবন  ারােে বববভন্ন র ম হদত পাদর। এর সবদচদয় গুরুতর রূপ হদলা পযাদরাল োিাই বাব  জীবদনর 
জনয  ারােণ্ড, কযোদন বযবক্তদ  স্পষ্টভাদব মৃতুযর আগ পযটন্ত  ারােণ্ড প্রোন  রা হয়; আবার এবর্ ক াদনা 
সুবনবেটষ্ট সময়  াল বনধটারর্ না  দরও প্রোন  রা হদত পাদর, অ্েটাৎ এদেদে এর্া স্পষ্টভাদব বলা হয় না কয 
কোষীদ   তবেন  ারাগাদর বযয়  রদত হদব। এই কেদে আইদনর িমবধটমান বব াশ এমন অ্দন  প্রশ্ন 
উত্থাপন  দরদে যা এেনও উিরববহীন রদয় কগদে এবাং যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি সম্পদ ট এেনও অ্দন  
ব েু জানা বাব  রদয় কগদে। অ্বনবেটষ্ট শাবি আদরাদপর মূল  ারর্ হদছ সমাজদ  রো  রা। সাধারর্ 
প্রবতদরাদধর লেয হদলা কয সমি বযবক্ত অ্পরাধ  দরদে তাদের শাবি প্রোদনর মাধযদম সম্ভাবয অ্পরাধীদের 
এই বাতটা কপ্ররর্  রা কয অ্পরাধ সম্পােন  রদল তাদেরও এরূপ শাবি কপদত হদব। এভাদব অ্পরাধীদ  
ততের্ পযটন্ত  ারাগাদর বন্দী রাো কযদত পাদর যতের্ পযটন্ত না এর্া বনধটাবরত হয় কয অ্পরাধী সমাদজর 
জনয ক াদনা ববপে কেদ  আনদব না। সাধারর্ত কযৌবদনই গুরুতর অ্পরাধমূল  আচরর্ সবদচদয় কবশী 
পবরলবেত হয় এবাং তারপর ধীদর ধীদর তা বন্ধ হদয় যায়। যাবজ্জীবন  ারােণ্ড শব্দবর্ বববভন্ন বািবতাদ  
অ্ন্তভুটক্ত  রদত বযবহৃত হয়। গুরুত্বপূর্ট বে বর্ হদলা, আমাদের কফৌজোবর ববচার বযবিার ত্রুবর্গুদলাদ  
ববদবচনা  রদল েবণ্ডত বযবক্তর অ্ববশষ্ট জীবন াদলর জনয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা নযাযয হদব  ী না। 
সম্প্রবত Katie Reade “Life imprisonment: A practice in desperate need of reform” নাম  
প্রবদন্ধ পযাদরাল োিাই যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কভাগ  রদে এমন এ জন আসামীর বক্তবয তুদল ধদরন: 
“ ারাগাদরর জীবন অ্তযন্ত ধীর ও যন্ত্রর্াোয়  মৃতুযর সমতুলয। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি না বেদয় আমাদ  
সবেুযবত  কচয়াদরর মাধযদম মৃতুযেদণ্ডর শাবি বেদলই মদন হয় ভাদলা হদতা, তাহদল আমাদ  কজদল বদস পচদত 
হদতা না। এবর্ ক াদনা উদিশযই হাবসল  দর না। এবর্ প্রদতযদ র উপর কবাঝা হদয় োাঁিায়।” “এবর্ গভীর 
সমুদদ্র েুব কেয়ার মদতা। সমি র ম গভীরতায় বনমবজ্জত হদয় অ্বিদজন নষ্ট  রার মদতা।”  

যাবজ্জীবন  ারােদের ধারর্াবর্ মূলত এর্াই বযক্ত  দর কয, মৃতুযর আগ পযটন্ত  দয়েীদ   ারাগাদর বন্দী 
ো দত হদব, এদেদে মৃতুযই ক বল তাদ  মুবক্ত প্রোন  রদব। ব েু ববচার বযবিায় আেবর ভাদবই এর অ্েট 
হদলা, ক াদনারূপ পযাদরাদলর সম্ভাবনা োিাই েবণ্ডত বযবক্ত তার প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময় াল  ারাগাদর 
বন্দী ো দব। অ্নযানয ববচার বযবিায় যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হয় এই বভবিদত কয ব েু বনবেটষ্ট বের 
 ারাগাদর অ্বতবাবহত  রার পর বন্দী পযাদরাদল মুবক্তর জনয ববদববচত হদব। “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” শব্দবর্দ  
কপনাল ক াদে ববদশষভাদব সাংজ্ঞাবয়ত  রা হয়বন। সাধারর্ভাদব, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এ বর্ শাবি, যা রাষ্ট্রদ  
ক াদনা বযবক্ত ক াদনা অ্পরাধ সাংঘর্দনর জনয কোষী সাবযি হদল তাদ  মৃতুযর আগ পযটন্ত  ারাগাদর আর্  
রাোর েমতা প্রোন  দর। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি  াযট র  রার প্র ৃত পদ্ধবত, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 



-27- 

 

 

 

ইবতহাস এবাং এবর্  াযট র  রার প্র ৃবত ও পদ্ধবত বনদয় আদলাচনা ারী প্রাসবি  বববধবদ্ধ ববধানসমূদহর 
ববষদয় সবঠ  আইনী অ্বিান  ী তা জানদত হদল সদবটাচ্চ আোলদতর মতামদতর সাদে কপনাল ক াে, ক াে 
অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর, বপ্রজনস অ্যাে এবাং এ ই ধরদনর আইদনর ববধানসমূহ গুরুদত্বর সাদে পরীো 
 রদত হদব। উত্থাবপত ববষয়বর্র ববদবচনার জনয আইদনর ব েু ববধান পুনরায় উদেে  রা জরুবর, অ্েটাৎ 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট  ী ক াদনারূপ োিসহ অ্েবা োি োিাই আজীবদনর জনয  ারােণ্ড  ী না। 
আইদনর ববধানসমূহ বনদম্ন উদেে  রা হদলা: কপনাল ক াদের ধারাসমূহ-  

৪৫. “জীবন”- প্রসি হদত অ্নযরূপ প্রতীয়মান না হদল “জীবন” শব্দবর্ িারা মানুদষর জীবন 
কবাঝাদব।  

৪৬. “মৃতুয”- প্রসি হদত অ্নযরূপ প্রতীয়মান না হদল “মৃতুয” শব্দবর্ িারা মানুদষর মৃতুয 
কবাঝাদব।  

৫৩. “েণ্ড”- এই বববধর ববধানসমূদহর আদলাদ  অ্পরাধীরা কযস ল েদণ্ড েবণ্ডত হদব, 
কসগুদলা হদলা:   

প্রেমত,- মৃতুযেণ্ড;   

বিতীয়ত,- [যাবজ্জীবন  ারােণ্ড];  

তৃতীয়ত,- [কফৌজোবর আইন (সবষমযমূল  অ্বধ ার বনমূটল) আইন ১৯৪৯ (১৯৫০ সাদলর ২ 
নাং আইন) িারা বাবতল ৃত];  

চতুেটত,-  ারােণ্ড, যা েুই প্র াদরর হদত পাদর, যো:  

(১) সশ্রম, অ্েটাৎ  দঠার শ্রমসহ; এবাং  

(২) ববনাশ্রম;  

পঞ্চমত,- সম্পবির বাদজয়াবপ্ত;  

ষষ্ঠত,- অ্েটেণ্ড। 

[বযােযা- যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কেদে  ারােণ্ড অ্বশযই সশ্রম হদব]  

৫৩এ. িীপান্তর উদেদের বযােযা: (১) ২ উপধারার শতটাবলী সাদপদে সামবয় ভাদব প্রচবলত 
অ্নয কযদ াদনা আইদন কযোদন যাবজ্জীবন “িীপান্তর”-এর উদেে আদে, কসোদন কসবর্দ  
“যাবজ্জীবন  ারাবাস” ধরদত হদব।  

(২) বতটমাদন প্রচবলত অ্নয কযদ াদনা আইদন ক াদনা কময়াদের বা েল্প কময়াদের জনয 
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কযদ াদনাভাদব কহা  না ক ন, িীপান্তদরর উদেে ো দল কসবর্ বাবতল বদল ববদববচত হদব।  

(৩) বতটমাদন প্রচবলত অ্নয কযদ াদনা আইদন কযোদন িীপান্তর উদেে আদে:  

( ) কসোদন কসবর্ যবে যাবজ্জীবন িীপান্তর বুঝায়, তাহদল কসবর্দ  যাবজ্জীবন  ারাবাস 
ধরদত হদব;  

(ে) যবে েল্পতর কময়াদের িীপান্তর কবাঝায়, তাহদল কসবর্দ  বাবতল বদল ববদবচনা  রদত 
হদব।  

৫৪. মৃতুযেে হ্রাস রর্ বা রূপান্তর রর্ - কয স ল কেদে মৃতুযেে প্রোন  রা হয়, কস 
স ল প্রদতয  কেদে সর ার অ্পরাধীর সম্মবত বযবতদরদ ই এ বববধদত ববর্টত অ্নয 
কযদ াদনা েদণ্ড রা রূপান্তবরত  রদত পারদবন।  

৫৫. যাবজ্জীবন  ারােে হ্রাস বা পবরবতটন- কয স ল কেদে যাবজ্জীবন  ারােে প্রোন  রা 
হয়, কস স ল প্রদতয  কেদে সর ার অ্পরাধীর সম্মবত বযবতদরদ ই েে হ্রাস  দর অ্নূর্ধ্ট 
২০ বের কময়াদের সশ্রম বা ববনাশ্রম  ারােদণ্ড পবরবতটন  রদত পারদবন।  

৫৫এ. রাষ্ট্রপবতর ববদশষ অ্বধ ার সাংরের্ -৫৪ ধারা বা ৫৫ ধারার ক াদনা ববধান িারাই 
রাষ্ট্রপবতর েমা প্রেশটন, মৃতুযেণ্ড মও ুফ বা িবগত  রা বা েে হ্রাদসর অ্বধ ার েুণ্ন হদব 
না।  

৫৭. েদণ্ডর কময়াদের ভগ্াাংশ- েদণ্ডর কময়ােসমূদহর ভগ্াাংশ বহসাব  রার কেদে যাবজ্জীবন 
 ারাবাসদ  বেশ বের কময়ােী  ারাবাদসর সমতুলয বদল গর্য  রা হদব।  

৬৪. জবরমানা অ্নাোদয়  ারােদণ্ডর আদেশ- কযোদন অ্পরাধবর্  ারােণ্ড ও জবরমানা উভয় 
েদণ্ডই েণ্ডনীয়, কসইরূপ প্রদতয  কেদে অ্পরাধীদ   ারােণ্ডসহ বা  ারােণ্ড বযবতদরদ  
জবরমানায় েবণ্ডত  রা হদল, এবাং কযোদন অ্পরাধবর্  ারােদণ্ড অ্েবা জবরমানায়, ব াংবা শুধু 
জবরমানায় েণ্ডনীয়, কসইদেদে অ্পরাধীদ  জবরমানায় েবণ্ডত  রা হদল, অ্নুরূপ অ্পরাধীদ  
েণ্ডোন ারী আোলত েোদেদশ এইরূপ বনদেটশোন  রদত পারদবন কয, জবরমানা অ্নাোদয় 
অ্পরাধী ক াদনা বনবেটষ্ট কময়াদের  ারােণ্ড কভাগ  রদব এবাং জবরমানা অ্নাোদয়র জনয 
অ্পরাধীর ববরুদদ্ধ প্রেি অ্নুরূপ  ারােণ্ড অ্পরাধীদ  তৎপূদবট ক াদনা  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা 
হদয় ো দল কসই পূবট প্রেি  ারােদণ্ডর অ্বতবরক্ত েরূপ হদব, ব াংবা ক াদনা েোদেশ হ্রাস 
বা পবরবতটন  রা হদল অ্পরাধী কয  ারােদণ্ড েণ্ডদযাগয হদব, জবরমানা অ্নাোদয়র জনয 
প্রেি  ারােণ্ড তার অ্বতবরক্ত েরূপ হদব।  

৬৫.  ারােণ্ড ও জবরমানা উভয় েদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধ জবরমানা অ্নাোদয় প্রেি  ারােদণ্ডর 
সীমা- আোলত অ্পরাধীদ  জবরমানা অ্নাোদয় কয  ারােদণ্ড েবণ্ডত হবার আদেশ োন 
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 রদবন, কসর্ার কময়াে অ্পরাধবর্র জনয বনবেটষ্ট সদবটাচ্চ কময়াদের এ -চতুেটাাংদশর কবশী হদব 
না- যবে অ্পরাধবর্  ারােণ্ড ও জবরমানা উভয় েদণ্ডই েণ্ডনীয় হয়।  

৬৬. জবরমানা অ্নাোদয় প্রেি  ারােদণ্ডর প্র ৃবত- জবরমানা অ্নাোদয় প্রেি  ারােদণ্ডর 
প্র ৃবত অ্পরাধবর্র জনয অ্পরাধীদ  কয ধরদনর  ারােদণ্ড, েবণ্ডত  রা কযত কসইরূপ হদব।  

ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫ , ৩৯৭, ৪০১, ৪০২ এবাং ৪০২এ ধারাগুদলা বনম্নরূপ:  

৩৫ . (১) ক বল মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাধ বযাতীত, যেন আোলত ক ানও অ্বভযুক্তদ  
ক ানও অ্পরাদধর জনয কোষী সাবযি  দর এবাং কোষী সাবযি রদর্র পর এরূপ অ্বভযুক্তদ  
কয ক াদনা কময়াদের  ারােণ্ড প্রোন  দর, যা ববনাশ্রম বা সশ্রম হদত পাদর, তাহদল 
অ্ন্তবটতটী ালীন সমদয় আসামী যত বেন  ারাগাদর বন্দী বেল, তা অ্পরাধবর্র জনয প্রেি 
সাজা হদত বাে কেয়া হদব।  

(২) উপ-ধারা (১) অ্নুযায়ী, কোষী সাবযি হওয়ার পূদবট কয সময় াল আসামী কহফাজদত বেল, 
তার কময়াে যবে হসই অ্পরাদধর জনয তাদ  কয সাজা প্রোন  রা হদয়দে তার কচদয় কবশী 
হয়, তাহদল অ্পরাধী ইদতামদধযই  ারােদণ্ডর সাজা কভাগ  দর কফদলদে বদল গর্য হদব এবাং 
তাদ  অ্ববলদম্ব মুবক্ত প্রোন  রা হদব, যবে না অ্নয ক াদনা অ্পরাধ সাংঘর্দনর জনয তাদ  
কহফাজদত রাোর্া জরুবর হয়, এবাং আসামীদ  যবে  ারােণ্ড োিাও জবরমানা প্রোদনর শাবি 
কেয়া হয়, তদব জবরমানা মও ুফ হদয় বগদয়দে বদল গর্য  রা হদব।  

(২) উপ-ধারা (১) এ উবেবেত কোষী সাবযি হওয়ার পূদবট কহফাজদতর কমার্ সময়সীমা যবে 
আসাবমর সাজা হয় তার  ারােদণ্ডর কচদয় কববশ হয়, তদব অ্বভযুক্তদ   ারােদণ্ডর সাজা 
কেওয়া হদয়দে বদল গর্য  রা হদব এবাং তাদ  মুবক্ত কেওয়া হদব এ বাদর, যবে অ্নয 
ক ানও অ্পরাদধর সাদে জবিত ো ার প্রদয়াজন না হয়; এবাং যবে অ্বভযুক্তদ  এই জাতীয় 
সাজা োিাও ক ানও জবরমানা প্রোদনরও সাজা কেওয়া হয়, তদব জবরমানা মঞু্জর  রা হদব।  

৩৯৭. যবে ক ানও বযবক্ত কয ইদতামদধযই  ারােণ্ড বা িীপান্তদরর সাজা কভাগ  রদে, তাদ  
পুনরায় িীপান্তর বা  ারােদণ্ডর সাজা প্রোন  রা হয়, তাহদল পরবতটীদত প্রেি সাজা 
পূবটবতটী সাজার সমাবপ্তদত শুরু হদব, যবে না আোলত বনদেটশ কেয় কয পূবটবতটী এবাং পরবতটী 
সাজা এ দে চলদব।  

তদব শতট োদ  কয, যবে বতবন ইদতামদধয  ারােদণ্ড েবণ্ডত হন, এবাং পরবতটীদত পুনরায় 
কোষী সাবযি হওয়ার জনয তাদ  িীপান্তদরর শাবি প্রোন  রা হয়, তাহদল আোলত তার 
ববদবচনার উপর বভবি  দর বনদেটশ বেদত পাদর কয পরবতটী সাজাবর্ অ্ববলদম্ব, অ্েবা পূবটবতটী 
সাজার কময়াে কশষ হওয়ার পর শুরু হদব। আরও শতট োদ  কয, যবে সুরো প্রোদনর 
কেলাবপ বহদসদব ধারা ১২৩-এর অ্ধীদন প্রেি আদেশ বদল ক ানও বযবক্তদ   ারােদণ্ড েবণ্ডত 
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 রা হয়, তাহদল এরূপ  ারােণ্ড কভাগ  রার সময় তাদ  যবে পুনরায় এমন এ বর্ 
অ্পরাদধর জনয  ারােণ্ড প্রোন  রা হয়, যা উপদর উবেবেত আদেদশর পূদবট সাংঘবর্ত 
হদয়বেল, তাহদল পরবতটীদত প্রেি শাবিবর্ অ্ববলদম্ব শুরু হদব। 

৪০১. েণ্ড িবগত বা মও ুফ  রার েমতা- (১) ক ানও বযবক্ত ক ানও অ্পরাদধর জনয েবণ্ডত 
হদল সর ার কযদ াদনা সময় ববনা শদতট বা েবণ্ডত বযবক্ত কযরূপ কমদন কনয় কসরূপ শদতট তার 
েণ্ড  াযট রী রর্ িবগত রােদত বা সমূ্পর্ট েণ্ড বা েদণ্ডর অ্াংশ ববদশষ মও ুফ  রদত 
পারদবন।  

(২) যেন ক ানও েণ্ড িবগত বা মও ুফ  রার জনয সর াদরর বন র্ আদবেন  রা হয়, 
তেন কয আোলত উক্ত েণ্ড বেদয়বেল বা অ্নুদমােন  দরবেল, কসই আোলদতর 
সভাপবতত্ব ারী ববচার দ  সর ার উক্ত আদবেন মঞু্জর  রা উবচত ব াংবা মঞু্জর  রদত 
অ্েী ার  রা উবচত  ীনা কস সম্পদ ট তার মতামত ও মতামদতর  ারর্ বববৃত  রদত 
এবাং এই বববৃবতর সাদে ববচাদরর নবের ন ল অ্েবা কয নবে বতটমাদন আদে কসই নবের 
ন ল কপ্ররর্  রার বনদেটশ প্রোন  রদত পারদবন। 

(৩) কয স ল শদতট ক ানও েণ্ড িবগত রাো বা মও ুফ  রা হদয়দে তার ক াদনাবর্ পালন 
 রা হয় নাই বদল মদন  রদল সর ার িবগত বা মও ুদফর আদেশ বাবতল  রদব এবাং 
অ্তোঃপর কয বযবক্তর েণ্ড িবগত রাো বা মও ুফ  রা হদয়বেল কস মুক্ত ো দল কযদ াদনা 
পুবলশ অ্বফসার তাদ  ববনা পদরায়ানায় কগ্রফতার  রদত পারদব এবাং তার েদণ্ডর 
অ্নবতবাবহত অ্াংশ কভাগ  রার জনয তাদ  কজদল কপ্ররর্  রা যাদব।  

(৪) কয শদতট এই ধারার অ্ধীন েণ্ড িবগত বা মও ুফ  রা হয় তা যার পদে শাবি িবগত 
বা মও ুফ  রা হদয়দে তার িারা পূরর্  রা হদত পাদর অ্েবা শতট এমন হদব যা পূরদর্ 
কস োধীন ো দব।  

(৪এ) এই বববধ বা অ্নয ক াদনা আইদনর ক াদনা ধারা অ্নুসাদর ক াদনা কফৌজোবর আোলত 
ক াদনা আদেশ োন  রদল তা যবে ক াদনা বযবক্তর োধীনতা েবট  দর অ্েবা তার বা তার 
সম্পবির উপর োয় আদরাপ  দর, তাহদল উক্ত উপধারাসমূদহর ববধান এই আদেদশর 
কেদেও প্রদযাজয হদব।  

(৫) রাষ্ট্রপবতর অ্নু ম্পা প্রেশটন, েণ্ড িবগত রাো বা  াযট রী রদর্র ববলম্ব ঘর্াদনা বা 
মও ুফ  রার অ্বধ াদর এই ধারার ক াদনা ব েু হিদেপ  রদব না।  

(৫ ) রাষ্ট্রপবত ক াদনা শতট সাদপদে েমা মঞু্জর  রদল উক্ত শতট কয প্র ৃবতরই কহা  না 
ক ন তা এই আইন অ্নুসাদর ক াদনা উপযুক্ত আোলদতর েণ্ড িারা আদরাবপত শতট বদল গর্য 
হদব এবাং তোনুসাদর বলবৎদযাগয হদব।  
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(৬) সর ার সাধারর্ বববধমালা বা ববদশষ আদেশ িারা েণ্ড িবগত রাো এবাং েরোি োবেল 
ও ববদবচনার শতটাবলী সম্পদ ট বনদেটশ বেদত পারদব।  

৪০২. (১) সর ার েবণ্ডত বযবক্তর সম্মবত োিাই বনম্নবলবেত কযদ াদনা েণ্ড রেবেল  দর 
এরপদর উবেবেত কযদ াদনা েণ্ড বেদত পারদব-  

মৃতুযেণ্ড, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড, আসামী কয সমদয়র জনয েবণ্ডত হদত পারত তার অ্নবধ  
সমদয়র জনয সশ্রম  ারােণ্ড, অ্নুরূপ কময়াদের জনয ববনাশ্রম  ারােণ্ড, জবরমানা।  

(২) এই ধারার ক াদনা ব েুই কপনাল ক াদের ৫৪ অ্েবা ৫৫ ধারার ববধানাবলীদ  প্রভাববত 
 রদব না।  

৪০২ . সর ারদ  ৪০১ ও ৪০২ ধারায় কয েমতা অ্পটর্  রা হদয়দে, তা মৃতুযেদণ্ডর কেদে 
রাষ্ট্রপবতও প্রদয়াগ  রদত পারদব।  

যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর প্র ৃবত এবাং এবর্  াযট র  রার পদ্ধবত এবাং ফলেরূপ, এর  াযট াবরতা বা 
বনবটাহদযাগযতার ববষয়বর্ রাদষ্ট্রর উচ্চতর পযটাদয় ববিৃত ববতদ টর ববষয় হদয় োাঁবিদয়দে। তাাঁর বক্তবযদ  প্রমার্ 
 রার জনয ববজ্ঞ অ্যার্বনট কজনাদরল প্রেদম Kishori Lal Vs. Emperor reported in AIR 1945 (Privy 
Council) 64-কত বরদপার্ট ৃত মামলাবর্ উদেে  দরবেদলন। ঐ মামলাবর্দত এর্া পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, 
“সুতরাাং, ভারদত িীপান্তদরর সাজাপ্রাপ্ত এ জন বন্দীদ  আন্দামাদন কপ্ররর্  রা কযদত পাদর, অ্েবা িীপান্তদরর 
সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের জনয বনধটাবরত ভারদতর ক াদনা  ারাগাদর রাো কযদত পাদর, কযোদন তার সাদে সশ্রম 
 ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তর সাদে কযরূপ আচরর্  রা হয় কসরূপই  রা হদব। আবপল ারীদ  আইনত যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়বেল; বতবন যেন ববচারপবত মনদরা-এর  াদে আদবেন  দরবেদলন তেন বতবন 
 ারাগাদর বন্দী বেদলন, যা এমন এ বর্ জায়গা কযোদন েবণ্ডত বন্দীদের কপ্ররর্  রা হদতা। এর্াও যবে 
অ্নুমান  রা হয় কয সাজাবর্ ২০ বেদরর সমতুলয এবাং ভাদলা আচরর্ সাদপদে হ্রাসদযাগয, তারপরও 
আদবেদনর সময় বতবন মুবক্ত পাওয়ার জনয যদেষ্ট োি অ্জটন  রদত পাদরনবন এবাং তাই এবর্ যোযেভাদব 
োবরজ  রা হদয়বেল ব ন্তু, এদেদে এর্া মদন  রা উবচত হদব না কয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড সবটোই ২০ বেদরর 
অ্নবধ   ারােদণ্ডর সমতুলয হদব, অ্েবা েবণ্ডত বযবক্ত সবটোই সাজা হ্রাদসর অ্বধ ারী হদব। "  

এরপর বতবন Gopal Vinayek Godse Vs. State of Maharastra reported in (1961) 3 SCR 440-এ 
বরদপার্ট ৃত মামলাবর্র উপর বনভটর  দরবেদলন, কযবর্দ  এ ববষদয় ভারতীয় সুপ্রীম ক াদর্টর মূল রায় বহদসদব 
গর্য  রা হয়। এই মামলাবর্দত এর্া পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, “আমাদের সামদন উত্থাবপত প্রশ্নবর্ 
বনধটারদর্র কেদে ভারতীয় কপনাল ক াদের ৫৭ অ্নুদছদের ক াদনা প্রাসবি তা কনই। শাবির কময়াদের ভগ্াাংশ 
গর্না  রার জনয ধারায় এ ববধান কেয়া আদে কয, যাবজ্জীবন িীপান্তরদ  ২০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয গর্য 
 রা হদব। এ ধারায় এর্া বলা হয়বন কয, যাবজ্জীবন িীপান্তরদ  সবটদেদেই ২০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয 
গর্য  রা হদব। এমনব  সাংদশাবধত ধারাবর্ও, যার মাধযদম যাবজ্জীবন িীপান্তদরর পবরবদতট যাবজ্জীবন  ারােণ্ড 
শব্দগুদলা বযবহার  রা হদয়দে, এরূপ ক াদনা অ্েট প্র াশ  দর না। যাবজ্জীবন িীপান্তর বা যাবজ্জীবন 
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 ারােদণ্ডর শাবি বলদত প্রােবম ভাদব েবণ্ডত বযবক্তর বাব  জীবদনর জনয  ারােণ্ডদ  কবাঝাদনা হয়।” েবণ্ডত 
বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড অ্েবা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হদত হদব  

এরপর বতবন State of Madhya Pradesh Vs. Ratan Singh and others reported in (1976) 3 
SCC 470-এ বরদপার্ট ৃত মামলাবর্র উদৃ্ধবত বেদয়বেদলন, কযোদন এর্া পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, “ তৃটপদের 
পযটাদলাচনা এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর বববধবদ্ধ ববধানগুবল হদত বনম্নবলবেত প্রিাবগুবল উত্থাবপত 
হয়: (১) ২০ বেদরর সমাবপ্তদতই োিসহ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড েয়াংবিয়ভাদব কশষ হদয় যায় না, ক ননা বববভন্ন 
কজল মযানুয়াল বা  ারা আইদনর অ্ধীন প্রশাসবন  ববধানগুবল ভারতীয় কপনাল ক াদের বববধবদ্ধ ববধানদ  
অ্বতিম  রদত পাদর না। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট হদলা েবণ্ডত বযবক্তর বাব  জীবদনর জনয  ারােণ্ড, যবে 
না উপযুক্ত সর ার ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারার অ্ধীদন সমূ্পর্ট সাজা বা এর অ্াংশববদশষ 
মও ুফ  রার ববদবচনাধীন েমতা প্রদয়াগ  দর; (২) বন:সদন্দদহ উপযুক্ত সর াদরর এরূপ সাজা হ্রাস অ্েবা 
বাবতল  রার ববদবচনাধীন েমতা রদয়দে এবাং যেন এরূপ সাজা হ্রাস  রদত অ্েী ার  রা হয়, তেন রাজয 
সর ারদ  বন্দী মুবক্তর বনদেটশ কেয়ার জনয ক ানও বরর্ বপবর্শন জাবর  রা যাদব না; (৩) ক াে অ্ব 
বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারার অ্ধীদন কয উপযুক্ত সর ার সাজা হ্রাস  রার েমতাপ্রাপ্ত তা হদলা রাজয 
সর ার, কযোদন বন্দীদ  কোষী সাবযি  রা হদয়দে এবাং সাজা কেয়া হদয়দে, অ্েটাৎ িানান্তর ারী রাজয এবাং 
বেবল রাজযবর্ নয়, কযোদন বন্দীদ  বপ্রজনারস অ্যাে এর অ্ধীদন তার ইছায় িানান্তবরত  রা কযদত পাদর; 
এবাং (৪) যেন বেবল রাজযবর্ মদন  দর কয, েবণ্ডত বযবক্ত ২০ বের সাজা কভাগ  দরদে, তেন সাংবশ্লষ্ট রাজয 
সর ারদ  বেবল রাজযবর্ এ বর্ অ্নুদরাধপে পাঠায়, অ্েটাৎ কস রাদজযর সর ার কযোদন বন্দীদ  কোষী সাবযি 
এবাং সাজা প্রোন  রা হদয়বেল এবাং এরূপ অ্নুদরাধ যবে রাজয সর ার  তৃট  বাবতলও হদয় যায়, রাজয 
সর াদরর এরূপ আদেদশর ববরুদদ্ধ হাইদ াদর্ট ক াদনা বরর্ বপবর্শন  রা যাদব না।  

Maru Ram Vs. Union of India reported in (1981) 1 SCC 107-এ বরদপার্ট ৃত মামলায় ববচারপবত 
বভ. আর.  ৃষ্ণা আইয়ার পযটদবের্  দরন কয, “এ বর্ সাাংববধাবন  কবঞ্চ, সুববা রাও, কজ এর মাধযদম এই 
মতামত বেদয়বেল কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি কশষ বন:শ্বাস তযাগ পযটন্ত  ারাগাদর বন্দী ো ার কচদয়  ম 
ব েু নয় এবাং এর্া বযাতীত অ্নয ব েু নয়।” কযদহতু মৃতুয অ্বনবশ্চত বেল, কসদহতু োদির মাধযদম সাজা হ্রাদসর 
ফদল মুবক্তর ক ানও স্পষ্ট তাবরে পাওয়া যায়বন এবাং গেদসর প্রােটনাবর্ও প্রতযােযান  রা হদয়বেল। যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ডর প্র ৃবত হদলা মৃতুযর আগ পযটন্ত  ারাবাস, েীঘট ালীন োি জমা হওয়ার  ারদর্ যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ডর যোযে শাবি ববপন্ন হদত পাদর না। শুধুমাে ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ ধারা (১৯৭৩-
এর ক াদের ৪৩২ ধারার অ্নুরূপ)-এর অ্ধীদন উপযুক্ত সর ার  তৃট  অ্েবা সাংববধাদনর ৭২ অ্েবা ১৬১ 
অ্নুদছদের অ্ধীদন েমার আদেদশর বভবিদত মুবক্ত প্রোন  রা যাদব। গেদস (পূঙ্গবজামিমির) এই প্রিাদবর 
 ারর্ “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হদলা এরূপ  ারােণ্ড যা েবণ্ডত বযবক্তর জীবদনর অ্ববশষ্ট সময় াল পযটন্ত বলবৎ 
ো দব।” আরও পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, “যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ২০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয গর্য 
 রা হদল ববভ্রাবন্ত সৃবষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে। এই উদিদশয ইবেয়ান কপনাল ক াদের ৫৫ ধারা এবাং বববভন্ন 
েমা প্র দল্পর সাংজ্ঞার উপর বনভটর  রা হদয়বেল। আমাদের যা বলা ের ার তা হদলা, গেদসদত এর্া 
সুস্পষ্টভাদব উদেে আদে কয এই সমতাগুবল গর্নার সীবমত উদিদশয বযবহৃত হয়, যা রাষ্ট্রদ  এর েমা 
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প্রোদনর ববিৃত েমতা প্রদয়াদগ সহায়তা  দর। এমনব  যবে অ্বজটত েমা ২০ বের পযটন্ত হদয় োদ , তবুও 
রাজয সর ার  দয়েীদ  মুবক্ত বেদত পাদর, আবার নাও বেদত পাদর, এবাং যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর বাব  অ্াংশ 
মাজটনা  দর মুবক্তর আদেশ না কেয়া পযটন্ত, বন্দী তার োধীনতা োবব  রদত পারদব না। এর  ারর্, যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ড সারা জীবনবযাপী  ারােদণ্ডর কচদয়  ম ব েু নয়। তেুপবর, তেন ার এবাং এেন ার শাবি এ ই -
আজীবনবযাপী এবাং সাজাবর্ যেন যাবজ্জীবন  ারােণ্ড, তেন োি মুবক্তর ক াদনারূপ অ্বধ ার সৃবষ্ট  দর না। 
অ্পরাদধর জনয আইদন বনধটাবরত শাবির কচদয় বৃহির ক াদনা শাবি ৪৩৩এ ধারার অ্ধীদন আদরাপ  রা হয় 
না। ১৪ বের  ারাবন্দী ো দলও েমা পাওয়ার ক াদনা অ্বপটত অ্বধ ার সৃবষ্ট হয় না, যেন আমরা বুঝদত 
পাবর কয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হদলা এমন এ বর্ শাবি, যা পুদরা জীবদনর জনয প্রদযাজয।”  

পবরদশদষ, মবচারপমর  ৃষ্ণা আয়ার বদলন কয, “আমরা ৪৩৩এ ধারার উপর সমি চাপ প্রবতহত  বর। সম্ভবত, 
 ারাববেযা অ্নুযায়ী, ধারা িারা বনধটাবরত েীঘটদময়ােসমূহ অ্বতবরক্ত। সুদযাগ ো দল আমরা সাংস্কাদরর জনয ১৪ 
বের অ্দপো  রতাম না। ব ন্তু আমাদের  াজ হদলা বযােযা  রা, প্রর্য়ন  রা নয়; পাদঠাদ্ধার  রা, পাঠযিম 
সতরী  রা নয়।” “আমরা সাংববধাদনর ৭২ এবাং ১৬১ অ্নুদছদের অ্ধীন পাশ ৃত সমি েমা এবাং েল্পদময়ােী 
সাজাসমূহদ  বহাল রােবে, ব ন্তু যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কেদে তেনই মুবক্ত প্রোন  রা হদব যেন সর ার 
সবম্মবলত বা বযবক্তগতভাদব এই উদিদশয এ বর্ আদেশ জাবর  দরন।”  

“আমরা মদন  বর কয, ধারা ৪৩২ এবাং ধারা ৪৩৩ সাংববধাদনর ৭২ এবাং ১৬১ অ্নুদছদের ববহ:প্র াশ নয়, 
এবর্ এ বর্ পৃে , ব ন্তু অ্নুরূপ েমতা, এবাং ধারা ৪৩৩ এই পূবটবতটী ববধানসমূহদ  পবরপূর্ট বা আাংবশ ভাদব 
বাবতল  রার মাধযদম সাংববধাদনর অ্ধীদন েমা প্রেশটন, সাজা হ্রাস এবাং অ্নুরূপ কয েমতা রদয়দে কসগুদলার 
লঙ্ঘন সৃবষ্ট  দর না”   

“আমরা গেদসর (পূঙ্গবজামিমির) মামলাবর্ অ্নুসরর্  দর এই মতামত বযক্ত  রবে কয, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কশষ 
বন:শ্বাস তযাগ  রা অ্ববধ বহাল ো দব, এবাং কয পবরমার্ েমাই অ্বজটত কহা  না ক ন, বন্দী তেনই ক বল 
মুবক্ত োবব  রদত পারদব যেন সর ার  তৃট  অ্ববশষ্ট সাজা মও ুফ  রা হয়।” “আমরা কঘাষর্া  রবে কয, 
৪৩৩এ ধারাবর্র উভয় অ্াংশই (অ্েটাৎ, ধারায় উবেবেত উভয় ধরদর্র  ারােণ্ড)  াযট র হদত পাদর। এ ববষয়বর্ 
সদন্দদহর ঊদর্ধ্ট রাোর জনয আমরা বনদেটশ বেবছ কয, যাদের মামলাগুদলা ১৯৭৮ সাদলর ১৮ই বেদসম্বদরর পূদবট 
(প্রতযে বা প্রতযাবতটনমূল ভাদব, রাদয় কযভাদব বযােযা  রা হদয়দে) ধারা ৪৩৩এ  াযট র হওয়ার সময় 
ববচাবর  আোলত  তৃট  বনধটাবরত হদয়বেল, তাদের ববরুদদ্ধ বাধযতামূল  নূযনতম ১৪ বেদরর প্র ৃত  ারাবাস 
পবরচাবলত হদব না। সমি “জীববত বযবক্ত” যাদেরদ  ঐ তাবরদের পূদবট ববচাবর  আোলত  তৃট  কোষী সাবযি 
 রা হদয়বেল, তারা অ্বজটত েমার বভবিদত সর ার  তৃট  মুবক্তর জনয ববদববচত হওয়ার অ্বধ ারী, যবেও 
মুবক্ত ক বল তেনই ঘর্দব যেন সর ার এ ববষদয় এ বর্ আদেশ প্রোন  রদব। এ পযটন্ত কর্নদসস-এর যুদ্ধবর্ 
 ারাবন্দীরাই বজদত যায়। এ ই যুবক্ত অ্নুসাদর এর্া বযক্ত  রা যায় কয, যবে সাংবেপ্ত সাজা প্রোন ারী ক াদনা 
আইন কেদ  োদ , তদব এরূপ আইদনর অ্ধীদন বন্দী মুবক্ত োবব  রদত পাদর, যবে ববচাবর  আোলত  তৃট  
তার কোষী সাবযি রদর্র আদেশবর্ ধারা ৪৩৩এ  াযট র হওয়ার পূদবট প্রোন  রা হয়।” “আমাদের েৃবষ্টদত, 
মানবব  েণ্ড এবাং পুনবটাসনমূল  বযবিা সুরো সাদপদে উোরপন্থী পযাদরাদলর বনশ্চয়তা কেয় এবাং বন্দীদের 
জনয অ্নযানয মানবব  বযবিার উদ্ভব ঘর্ায়, যার মাধযদম গর্ ারাগারগুদলা বচবিয়াোনায় পবরর্ত হয় না এবাং 
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মানুদষর মযটাো এবাং মূলয অ্েত োদ । মানবাবধ ার সদচতনতার কপ্রবেদত অ্বশযই প্রাবতষ্ঠাবন  সাংস্কার এবাং 
বব ল্পগুবলর সন্ধান  রদত হদব।”  

Kartar Singh and others Vs. State of Hariyana reported in (1982) 3 SCC 1-এ বরদপার্ট ৃত 
মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট পযটদবের্  দর কয, প্রেমত, ভারতীয় কপনাল ক াে এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর কবশ ব েু ধারা পযটদবের্  রদল কেো যাদব কয, উভয় বববধই যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এবাং এ বর্ 
বনবেটষ্ট কময়াদের  ারােদণ্ডর মদধয সুস্পষ্ট পােট য বজায় রাদে, প্র ৃতপদে “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” এবাং “এ বর্ 
বনবেটষ্ট কময়াদের জনয  ারােণ্ড”- এ েুই অ্বভবযবক্ত এ ই ধারায় এদ  অ্পদরর সবপরীতযপূর্ট অ্বিাদন বযবহৃত 
হদয়দে, কযোদন পূদবটরবর্র অ্েট েবণ্ডত বযবক্তর বাব  জীবদনর জনয  ারােণ্ড (উৎস: ইবেয়ান কপনাল ক াদের 
৪৫ ধারায় উবেবেত “জীবন”-এর সাংজ্ঞা) এবাং পরবতটীবর্র অ্েট এ বর্ বনবেটষ্ট সমদয়র জনয  ারােণ্ড। 

উোহরর্েরূপ, ইবেয়ান কপনাল ক াদের ৩০৪ ধারায় বলা আদে কয, বনন্দনীয় নরহতযা যা েুন নয়-এর শাবি 
হদব যাবজ্জীবন  ারােণ্ড অ্েবা কযদ াদনা ধরদনর  ারােণ্ড, যা ১০ বেদর কময়ােী হদত পাদর। ৩০৫ ধারায় 
বলা আদে কয, ক াদনা বশশু বা অ্প্র ৃতি বযবক্তর আত্মহতযায় প্রদরাচনা বেদল এর শাবি হদব মৃতুযেণ্ড অ্েবা 
যাবজ্জীবন  ারােণ্ড অ্েবা ১০ বেদরর অ্নুর্ধ্ট কময়াদের  ারােণ্ড। ৩০৭ ধারায় বলা আদে কয, প্র ৃত আঘাদতর 
সাদে হতযা াে ঘর্াদনার কচষ্টা  রার শাবি হদব যাবজ্জীবন  ারােণ্ড অ্েবা কযদ াদনা ধরদর্র  ারােণ্ড যা ১০ 
বের কময়ােী হদত পাদর; আবার, ো াবত  রদত বগদয় কেছা ৃতভাদব আঘাত  রদল তা ৩৯৪ ধারার অ্ধীদন 
েণ্ডনীয়, এদেদে শাবি হদব যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বা ১০ বের কময়ােী সশ্রম  ারােণ্ড। ইবেয়ান কপনাল ক াদের 
৫৫ ধারা এদ  অ্পদরর সাদে সবপরীতযপূর্ট েতন্ত্রতায় েুবর্ অ্বভবযবক্ত বযবহার  দর এবাং প্র াশ  দর কয, ক ান 

এ বর্ উপযুক্ত সর ার চাইদল যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর রায় গৃহীত হদয়দে এমন প্রবতবর্ মামলার কেদে উক্ত সাজা 
 বমদয় কচৌি বেদরর  ম কময়ােী  ারােদণ্ড পবরর্ত  রদত পাদর; এ ইভাদব, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর 

৪৩৩ (বব) ধারা এদ  অ্পদরর সাদে সবপরীতয েতন্ত্রতায় এই েুবর্ অ্বভবযবক্ত বযবহার  দর। উভয় ক াদে কয 

ধরদনর পােট য বজায় রাো হদয়দে তা ববদবচনা  দর অ্বত সহদজই এই েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তদের জীবন-বযাপী  ারােদণ্ড 

েবণ্ডত বযবক্ত বহদসদব পবরগবর্ত  রা যাদব না অ্েবা, এবর্ বলা যাদব না কয, কযদ ান অ্বভযুদক্তর জীবন াল অ্বনবেটষ্ট 

হওয়ায় এই েুই ধারায় ববনটত শব্দগুদলা পরস্পর বববনময়দযাগয বহদসদবও কবাঝা যাদব। এোিাও, ইবেয়ান কপনাল 
ক াদের ধারা ৫৭ বা কজল মযানুয়াদল ো া করবমশন বববধগুবল এই প্রসদি অ্প্রাসবি । ইবেয়ান কপনাল ক াদের 
৫৭ ধারার ববধাদন বলা হদয়দে কয, স ল উদিদশয নয়, বরাং সাজার কময়াদের ভগ্াাংশ গর্না  রার উদিদশয 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর জনয ববর্টত বনবেটষ্ট উদিদশয ববশ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয বহসাদব গর্য  রা হদব; 

এ ইভাদব, কজল মযানুয়াদল ো া করবমশন বববধগুবল কপনাল ক াদের অ্ন্তভুটক্ত বববধবদ্ধ ববধানগুবলদ  অ্গ্রাহয 
 রদত পাদর না এবাং যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বলদত েবণ্ডত কোষী বযবক্তর বাব  জীবন  ারােণ্ড কবাঝাদত হদব। Pandit 

Kishori Lal মামলার বপ্রবভ  াউবন্সল এবাং Gopal Godse মামলার এই আোলত এই ববষয়বর্ বচর াদলর জনয 
বনষ্পবি  দরদেন এই মতামদতর কপ্রবেদত কয, যাবজ্জীবন বনবটাসন বা যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  অ্বশযই েবণ্ডত 

বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয বনবটাসন বা  ারােণ্ড বহসাদব গর্য  রদত হদব। এই আোলত 

পরবতটীদত Ratan Singh  মামলা (পূঙ্গবজামিমির) এবাং Maru Ram মামলায় (পূঙ্গবজামিমির) এই মতামতবর্ 

অ্নুদমােন এবাং অ্নুসরর্  দরদেন। ববষয়বর্র উপর উক্ত মতামত অ্নুসাদর, যাবজ্জীবন েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তরা ক াে অ্ব 
বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারার পবরবধর মদধয পিদবন না। উপদরাক্ত আদলাচনার বভবিদত এবর্ স্পষ্ট কয, 
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ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪২৮ ধারায় ধৃত কসর্ অ্দফর সুববধা যাবজ্জীবন েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তদের কেদে 

প্রদযাজয হদব না।” 

তাাঁর পরবতটী উদৃ্ধবত হল Ashok Kumar @ Gulu Vs. Union of India and others reported in (1991) 3 

SCC 498 মামলাবর্ বনদয়। উক্ত মামলায় এবর্ পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, “এরপর আদবেন ারী পদের 

আইনজীবী বনদবেন  দরন কয, Bhagirath -এর মামলায় ৪২৮ ধারার কসর্ অ্দফর সুববধাদ   ারােণ্ড াল গর্নার 

কেদে অ্ন্তবনটবহত ববষয় বহদসদব অ্নুমবত প্রোন  দর এই আোলদতর বসদ্ধাদন্তর পদর Godse মামলার বসদ্ধাদন্তর 

যুবক্তসমূহ অ্বশযই সুস্পষ্টভাদব অ্েী ৃত বহসাদব গ্রহর্  রদত হদব। আমরা এই বক্তদবযর ক ানও বভবি কেেদত 

পাই না। Godse মামলায়, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত আসাবম অ্ন্তরীন ো ার সময় ২৯৬৩ বেদনর  ারােণ্ড 

মও ুফ কপদয়বেদলন। বতবন োবব  দরন কয, ইবেয়ান কপনাল ক াদের ৫৭ ধারা সাদে ৫৩এ ধারা অ্নুসাদর, তার 

 ারাবাদসর কমার্ সময় াল ২০ বেদরর কববশ হদত পাদর না যা বতবন মও ুফসহ সম্পন্ন  দরবেদলন এবাং তাই 

তাদ  অ্বযাহত আর্  রাো অ্ববধ বেল।” “ভারতীয় কপনাল ক াদের ৫৭ ধারার সাদে আমাদের সামদন উত্থাবপত 

প্রদশ্নর ক ানও প্র ৃত সাংবশ্লষ্টতা কনই। এই ধারায় ববধান কেওয়া হদয়দে কয, সাজার কময়াদের ভগ্াাংশ গর্না  রার 

জনয যাবজ্জীবন বনবটাসনদ  ববশ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয গর্য  রদত হদব। এই ধারা এবর্ বদল না কয, 

যাবজ্জীবন বনবটাসনদ  স ল উদিদশয ববশ বেদরর জনয বনবটাসন বহদসদব গর্য  রা হদব; বা সাংদশাবধত ধারায় 

“যাবজ্জীবন বনবটাসন” শব্দগুবলর পবরবদতট “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” শব্দগুবলর বযবহারও এর ম ক ান সবটবযাপী 
 বল্পত বযােযাদ  সমেটন  দর না। যাবজ্জীবন বনবটাসন বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা প্রােবম ভাদব অ্বশযই েবণ্ডত 

বযবক্তর োভাবব  জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয বনবটাসন বা  ারাবাস বহসাদব ববদববচত হদব। 

৫৭ ধারার এই বযােযাবর্ আরও কজারোর হয় যবে আমরা ভারতীয় কপনাল ক াদের ৬৫, ১১৬, ১২০ এবাং ৫১১ ধারা 
উদেে  বর যা মূল অ্পরাদধর জনয বনধটাবরত সদবটাচ্চ  ারােদণ্ডর কময়াদের ভগ্াাংশ বহসাদবর জনয উক্ত ধারাসমূদহর 

অ্ধীন  ারােদণ্ডর কময়াে বনধটারর্  দর। এই ভগ্াাংশ বহসাব  রার জনযই যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ২০ বেদরর 

 ারােদণ্ডর সমতুলয বহসাদব গর্না  রা প্রদয়াজন হদয় পদিবেল। যবে এ ধরদনর ববধান না  রা হত তদব এ বর্ 

বনবেটষ্ট কময়াে আ াদর ভগ্াাংশ বহসাব  রা অ্সম্ভব হত। পূদবটাবেবেত ধারা সমূদহ ববর্টত সাজার কময়াদের ভগ্াাংশ 

বহসাব  রার জনয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সমতুলয বহদসদব এ বর্ কময়াে উদেে  রা আবশয  বেল।” 

তার পরবতটী উদৃ্ধত মামলাবর্ Subash Chander Vs. Krishan Lal and others reported in (2001) 4SCC 

458, কযোদন এবর্ পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, “তদব, এই মামলার ববদশষ পবরবিবতদত, ভববষযদত সুভাষ চন্দর ও 

তার পবরবাদরর জীবন আসন্ন ববপদের আশঙ্কা ধদর করদে,  ৃষ্ণ লাল এর পদে কেওয়া বববৃবত ববদবচনায় বনদয় 

আমরা এই বসদ্ধাদন্ত উপনীত হদয়বে কয, তার জনয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড তার বাব  জীবন  ারাগাদর  ারােণ্ড 

বহদসদব গর্য হদব। বতবন ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৪০১, বপ্রজনারস অ্যাে, কজল মযানুয়াল বা সাজা 
লঘু রর্ ও মউ ুদফর উদিদশয  রা অ্নয ক ানও আইন এবাং বববধ এর অ্ধীদন ক ানও সাজা লঘু রর্ বা বনধটাবরত 

সমদয়র পূদবট মুবক্ত পাওয়ার অ্বধ ারী হদবন না।” 

Swamy Shraddananda @ Murali Monohar Misra (2) Vs. State of Karnataka reported in 

(2008) 13 SCC 767 মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট এই পযটদবের্  দরদে কয,  
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“এই পযটাদয়, সাজা প্রোন এবাং গর্না, সাজা মও ুফ ইতযাবে সম্পব টত ববধানগুবল সম্পদ ট েুব 

সাংবেপ্ত পযটদবের্  রা ের ার। কপনাল ক াদের ৪৫ ধারায় “জীবন”-ক  সাংজ্ঞাবয়ত  রা 
হদয়দে মানুদষর জীবনদ  কবাঝাদনার জনয, যবে না প্রসি কেদ  এর ববপরীত ব েু প্র াবশত 

হয়। ৫৩ ধারায় সাজার ববষদয় উদেে  রা হদয়দে, যার মদধয প্রেমবর্ মৃতুযেণ্ড এবাং বিতীয়বর্, 

যাবজ্জীবন  ারােণ্ড। ৫৪ এবাং ৫৫ ধারা যোযে সর ারদ  যোিদম মৃতুযেণ্ড এবাং যাবজ্জীবন 

 ারােণ্ড লঘু রদনর েমতা প্রোন  দর। ৫৫ ধারায় “উপযুক্ত সর ার” সাংজ্ঞাবয়ত হদয়দে। ৫৭ 

ধারায় বলা হদয়দে কয, সাজার কময়াদের ভগ্াাংশ গর্না  রার সময়, যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  ববশ 

বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয বহসাদব গর্য  রা হদব। বহু বসদ্ধাদন্তর িারা এবর্ চূিান্তভাদব েী ৃত 

কয, আোলত  তৃট  প্রেি যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজার অ্েট হল েবণ্ডত বযবক্তর বাব  জীবন 

জনয  ারােণ্ড।” 

এোদন আরও পযটদবের্  রা হদয়বেল কয,  

“এবর্ সমভাদব সু-মীমাাংবসত কয, কপনাল ক াদের ৫৭ ধারা ক ানওভাদবই যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 

সাজা ববশ বেদরর কময়াদে সীমাবদ্ধ  দর না। ৫৭ ধারা ক বলমাে সাজার কময়াদের ভগ্াাংশ 

গর্না  রার জনয এবাং এবর্ এই ববধান কেয় কয, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ববশ বেদরর  ারােদণ্ডর 

সমতুলয বহসাদব গর্না  রা হদব। Gopal Vinayak Godse (পূঙ্গবজামিমির) and Ashok 

Kumar alias Golu (পূঙ্গবজামিমির)। ৫৭ ধারার লেয ও উদিশয কপনাল ক াদের ৬৫, ১১৬, 

১১৯, ১২৯ ও ৫১১ ধারা উদেে  রদলই স্পষ্ট হদব।” 

“এগুদলা আমাদের সাজা গর্না এবাং েমা ইতযাবে ববষদয়র বেদ  বনদয় যায়। গর্না, েমা, 
িবগত রর্ ইতযাবের ববধানগুবল সাংববধান এবাং আইন উভদয়র বভতদরই েুাঁদজ পাওয়া যায়। 
সাংববধাদনর ৭২ এবাং ১৬১ অ্নুদছদে সাজা েমা  রা, পুনরুদ্ধার  রা, ববরবত প্রোন বা সাজা 
হ্রাস  রার অ্েবা ক ানও অ্পরাদধ কোষী সাবযি বযবক্তর সাজা িবগত, েমা বা লঘু  রা  রার 

জনয যোিদম রাষ্ট্রপবত ও রাদজযর গভনটরদের েমতা বনদয় আদলাচনা  রা হদয়দে। এোদন এবর্ 

এদ বাদর স্পষ্ট  দর বলা ের ার কয, এই রায় রাদষ্ট্রর সাবটদভৌম েমতার প্র ৃবতর ববষদয় ো া 
সাংববধাবন  ববধানগুবলর সাদে কমাদর্ই সাংবশ্লষ্ট নয়। এরপদর যা বলা হদয়দে তা ক বল ক াে 
অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর এবাং  ারাগার আইন ও বববভন্ন রাজয  তৃট  প্রর্ীত বববধগুবলর মদধয 
ো া সাজা হ্রাস রর্, েমা ইতযাবের সাদে সম্পব টত।” 

এোদন আরও পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, 

“ ারাগার আইন ও বববধ কেদ  এবর্ প্রতীয়মান হয় কয, ভাল আচরর্ এবাং  ারাগাদরর অ্ভযন্তদর 

ব েু োবয়ত্ব পালদনর জনয বন্দীদের মাবস , সেমাবস  বা বাবষট  বভবিদত ব েু বেদনর সাজা হ্রাস 

 রা হয়। এ জন বন্দীর অ্বজটত েমার বেনগুবল তার প্র ৃত  ারাবাদসর সময় াদলর 

(ববচার ালীন সমদয়  ারাবাস সহ) সাদে যুক্ত  রা হয় আোলত  তৃট  প্রেি সাজার কময়াে 

বহাল রাোর জনয। এই অ্বিায়, প্রেম প্রশ্নবর্ যা মদন আদস তা হল যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 
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কেদে  ীভাদব সাজা হ্রাদসর ববষয়বর্ প্রদয়াগ  রা হয়। কযভাদব সাজা হ্রাস  রা হয় তা 
ক বলমাে এ বর্ বনবেটষ্ট কময়াদে  ারােদণ্ডর জনয প্রদযাজয এবাং যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বাব  

জীবদনর জনয হওয়ায় তা প্রা ৃবত ভাদবই অ্বনবেটষ্ট।” 

এরপর বমোঃ আলম Union of India Vs. V. Sriharan @ Marugan and others reported in (2016) 

9SCC 541 মামলার উদৃ্ধবত কেন। উক্ত মামলায় এবর্ পযটদবের্  রা হদয়দে কয, “৫৩ ধারায় আইবপবস বববভন্ন 

ধরদর্র শাবির উদেে  দরদে এবাং ইবেয়ান কপনাল ক াদের ৪৫ ধারায় “জীবন” শব্দবর্দ  এ বর্ মানুদষর জীবন 

বহসাদব সাংজ্ঞাবয়ত  দর যবে না এর ববপরীত ব েু প্রসি কেদ  প্রতীয়মান হয়। এ জন মানুদষর জীবন কস যতের্ 

কবাঁদচ আদে ততের্ পযটন্ত অ্েটাৎ তার কশষ বনোঃশ্বাস পযটন্ত, যা প্রা ৃবত ভাদব অ্বনবেটষ্ট াদলর জনয। Godse এবাং 
Maru Ram -এর মামলার বসদ্ধাদন্ত উবেবেত আইন, যা ধারাবাবহ ভাদব যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর বযেযায় অ্নুসাবরত 

হদয়দে, আইবপবসর কসই ৫৩ ধারার সাদে ৪৫ ধারার ববধান অ্নুসাদর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট েবণ্ডত বযবক্তর 

বাব  জীবন বা অ্ববশষ্ট জীবন ালবযাপী  ারােণ্ড। এই সাজার কশষ সময় হল সাজাপ্রাপ্ত বযবক্তর কশষ বনোঃশ্বাস এবাং 
যবে না উপযুক্ত সর ার উক্ত সাজা েমা  দর বা উক্ত সাজা হ্রাস  দর উক্ত কশষ সময় পবরববতটত হদব না। 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট ববন্দর বাব  জীবন  ারােণ্ড।” 

অ্নযবেদ , েন্দ ার মাহবুব কহাদসন আদবেদ র পদে উপবিত হদয় প্রেদম Union of India (UOI) and 

others Vs. Dharam Pal (MANU/SC/0627/2019) মামলার বসদ্ধাদন্তর উপর বনভটর  দরন। উদৃ্ধত মামলায় 

এবর্ পযটদবের্  রা হদয়দে কয, “আমাদের ববদববচত মতামত অ্নুসাদর, ঘর্না ও পবরবিবতর সামবগ্র তা এবাং 
মামলায় উবেবেত  ারর্গুবলর ফলশ্রুবতদত, ইদতামদধয  ারাবাদসর সময় াল সহ কমার্ প্র ৃত  ারাবাস ৩৫ বের 

পূর্ট হওয়ার পদর করস্পদেন্টদ  মুবক্ত কেওয়ার বনদেটশ কেওয়াই উপযুক্ত হদব।” 

এরপদর বতবন Sachin Kumar Singhraha Vs. State of Madhya Pradesh reported in AIR 2019 SC 

1417 মামলার উদৃ্ধবত কেন। উক্ত মামলায় এবর্ পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, 

“সুতরাাং, মামলার ঘর্না এবাং পবরবিবতর সামবগ্র তা সম্পদ ট আমরা মতামত বেবছ কয, এই 

অ্পরাধবর্ কসই ধরদনর মামলার অ্ন্তগটত নাও হদত পাদর কযদেদে মৃতুযেণ্ড  াযট র  রা 
প্রদয়াজন হয়। তদব উপদর ববর্টত অ্পরাদধর সাববট  পবরবিবত মাোয় করদে আমরা অ্নুভব  বর 

কয, এই মামলায় যাবজ্জীবন ববনাশ্রম  ারােদণ্ডর সাজা বেদল তা পুদরাপুবরভাদবই অ্পযটাপ্ত হদব। 
এই কেদে, আমরা Parsuram v. State of M.P. (Criminal Appeal Nos. 314315 of 

2013) মামলায় ১৯/২/২০১৯ তাবরদের সাম্প্রবত  বসদ্ধাদন্ত উবেবেত অ্হ্রাসদযাগয সাজা সম্পদ ট 
আমাদের পযটদবের্গুবলর বেদ  েৃবষ্ট আ ষটন  রদত চাই: 

“Swamy Shraddananda (2) v. State of Karnataka, (2008) 13 SCC 767 মামলায় 

এই আোলদতর বসদ্ধান্ত অ্নুসাদর এবাং পরবতটী াদল Union of India v. V. Sriharan , 

(2016) 7 SCC 1 মামলায় এই আোলদতর সাংববধান কবদঞ্চ এবর্ বনবশ্চত  রা হদয়দে কয, এই 

আোলত সবধভাদবই মৃতুযেদণ্ডর পবরবদতট ১৪ বেদরর কববশ কময়াদের  ারােদণ্ডর সাজা প্রোন 

 রদত পাদরন এবাং এই ধরদনর সাজা োদির বাইদর রােদত পাদরন। বববভন্ন সমদয় এই 
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আোলত এই ধরদনর সাজা প্রোন  দরদে এবাং আমরা উোহরর্েরূপ এই বসদ্ধান্তগুবলর মদধয 
 দয় বর্  াযট রভাদব উদেে  রদত পাবর। Sebastian alias Chevithiyan v. State of 

Kerala , (2010) 1 SCC 58 মামলাবর্ বেল ২ বেদরর এ  কমদয় বশশুদ  ধষটর্ ও হতযা 
সম্পব টত এ বর্ মামলা, এই আোলত আবপল ারীর সাজা পবরবতটন  দর তার বাব  জীবন 

 ারােদণ্ডর আদেশ প্রোন  দরন। Raj Kumar v. State of Madhya Pradesh , (2014) 5 

SCC 353 মামলাবর্ ১৪ বের বয়সী এ  ব দশারীর ধষটর্ ও হতযা সম্পব টত এ বর্ মামলা, 
কযোদন এই আোলত আবপল ারীদ  ক ান ধরদনর অ্বযাহবত োিাই নূযনতম ৩৫ বের 

 ারােদের বনদেটশ বেদয়দেন। Selvam v. State , (2014) 12 SCC 274 মামলাবর্ ৯ বেদরর 

ব দশারীর ধষটর্ সম্পব টত এ বর্ মামলা, কযোদন এই আোলত ববনা োদি ৩০ বেদরর  ারােণ্ড 

প্রোন  দরন। Tattu Lodhi v. State of Madhya Pradesh , (2016) 9 SCC 675 

মামলায় অ্বভযুক্তদ  ৭ বের বয়সী নাবাবল া কমদয়দ  হতযার অ্পরাদধ কোষী সাবযি  রা 
হদয়বেল, কযোদন আোলত এই বনদেটশনা সহ অ্বভযুক্তদ  যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  দরবেদলন 

কয, ২৫ বের পূর্ট হওয়ার পূদবট কযন তাদ   ারাগার কেদ  মুবক্ত কেওয়া না হয়। 

বতটমান ববষয়বর্দতও আমরা সবটবনম্ন ২৫ বেদরর  ারােণ্ডসহ (োি োিাই) যাবজ্জীবন 

 ারােদণ্ডর আদেশ প্রোন  রা যোযে বদল মদন  বর। ইদতামদধয অ্বভযুক্ত/আবপল ারীর 

কভাগ ৃত প্রায় চার বেদরর হাজতবাস এই  ারােণ্ড কেদ  বাে যাদব। আমরা 
অ্বভযুক্ত/আবপল ারীর বয়দসর ববষদয় যোযে ববদবচনা  রার পদর এই বসদ্ধাদন্ত কপৌঁদেবে, যা 
বতটমাদন প্রায় ৩৮ কেদ  ৪০ বের।” 

তেনুসাদর, বনম্নবলবেত আদেশ প্রোন  রা হয়: 

“ইবেয়ান কপনাল ক াদের ৩৭৬(এ), ৩০২ এবাং ২০১ (II) ধারার অ্ধীদন এবাং POCSO Act -

এর ৫(i)(এম) ধারা সহ ৬ ধারার অ্ধীদন েণ্ডনীয় অ্পরাদধর জনয অ্বভযুক্ত/আবপল ারীদ  

কোষী সাবযি  রার আদেশ বহাল করদে হাইদ াদর্টর প্রেি রায় ও আদেশ বহাল ো দব। তদব, 

সাজা পবরবতটন  রা হল। এতিারা, অ্বভযুক্ত/আবপল ারীদ  ২৫ বেদরর  ারােদণ্ডর (োি 

বযাতীত) সাজা প্রোদনর বনদেটশ কেওয়া হল। ইদতামদধয কভাগ ৃত সাজা কসর্ অ্ফ  রা হদব। 
কসইমদত এই আপীলগুদলা বনষ্পবি  রা হল।” 

Shri Bhagwan Vs. State of Rajasthan (2001) 6 SCC 296 মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত 

প্রোন  দরন: 

“সুতরাাং, নযায়ববচাদরর োদেট, আমরা আবপল ারীদ  প্রেি মৃতুযেদণ্ডর সাজা হ্রাস  রবে এবাং 
এই বনদেটশ বেবছ কয, আবপল ারী যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা কভাগ  রদবন। আমরা আরও 

বনদেটশ বেবছ কয, ইদতামদধয কভাগ ৃত হাজতবাস সহ  মপদে ২০ বেদরর  ারােণ্ড পূর্ট না 
হওয়া পযটন্ত আবপল ারী  ারাগার কেদ  মুবক্ত পাদবন না।” 
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Prakash Dhawal Khairnar (Patil) Vs. State of Maharashtra সহ State of Maharashtra Vs. 

Sandeep @ Babloo Prakash Khairnar (Patil) (2002) 2 SCC 35 মামলায় ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট এই 

পযটদবের্  দরদেন কয, 

“এোিাও, এই মামলার ঘর্না ও পবরবিবত ববদবচনা  দর আমরা মৃতুযেদণ্ডর আদেশ িবগত 

করদেবে এবাং বনদেটশ বেবছ কয, হতযার অ্পরাদধর জনয, বতবন ইদতামদধয কভাগ ৃত হাজতবাদসর 

সময় ালসহ  মপদে ২০ বেদরর  ারােণ্ড কভাগ  রদবন।” 

Ram Anup Singh and Ors. vs. State of Bihar (2002) 6 SCC 686 মামলায় ভারদতর সুপ্রীম ক াদর্টর 

বতন ববচারদ র কবঞ্চ বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত প্রোন  দরন: 

“সুতরাাং, আমরা সমি প্রাসবি  পবরবিবত যত্ন সহ াদর ববদবচনা  দর আমরা মদন  বর কয, 

এই মামলায় মৃতুযেণ্ড নযাযয হদব না। অ্তএব, আমরা ববচাবর  আোলত  তৃট  প্রেি এবাং 
হাইদ ার্ট  তৃট  বহাল ৃত আবপল ারী ললন বসাং ও বাববান বসাংদয়র মৃতুযেদণ্ডর আদেশ িবগত 

 রবে। এর পবরবদতট আমরা তাদের যাবজ্জীবন সশ্রম  ারােদণ্ড প্রোন  রবে এই শদতট কয, 

ইদতামদধয কভাগ ৃত হাজতবাদসর সময় াল সহ ২০ বেদরর প্র ৃত কময়াে কশষ হওয়ার আদগ 

তাদের মুবক্ত কেওয়া হদব না।” 

Nazir Khan and Ors. vs. State of Delhi (2003) 8 SCC 461 মামলায় ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট এই বসদ্ধাদন্ত 

কপৌঁদেদে কয, “অ্পরাদধর গুরুত্ব এবাং কয  াজগুবল  রা হদয়দে এবাং তার পবরর্বতর ভয়াবহ প্র ৃবত ববদবচনা  দর 

যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কেদে ২০ বেদরর জনয  ারােণ্ড উপযুক্ত হদব। অ্বভযুক্ত আবপল ারীরা উপদরাক্ত ২০ 

বেদরর সময় কেদ  ক ানও োি পাদবন না।” 

 

Haru Ghosh Vs. State of West Bengal (2009) 15 SCC 551 মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট বনম্নরূপ 

বসদ্ধান্ত প্রোন  দরন: 

“এদেদে আমাদের  াদে এ বর্ প্রশ্ন কেদ  যায় কয, ক ান সাজা প্রোন  রা উবচত। 

োভাবব ভাদব, এবর্ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হত। তদব, আবপল ারী/আসাবমর জনয এবর্ ক ানও 

সাজা নয়,  ারর্ বতবন ইদতামদধয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর োয়ায় রদয়দেন, যবেও তাদ  হাইদ ার্ট 
জাবমন বেদয়দেন। এই পবরবিবতদত, আমাদের মদত, Swamy Shraddananda (পূঙ্গবজামিমির) 
মামলায় এই আোলত  তৃট  গৃহীত পদ্ধবত গ্রহর্  রাই ভাল হদব, কযোদন আোলত এ  অ্াংদশ 

মৃতুযেণ্ড এবাং যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর মদধয বযবধানদ  উদেে  দরদে, যা আসদল ১৪ বেদরর 

 ারােণ্ড। উক্ত মামলায় আোলত পযটদবের্  দরদেন কয, আসাবমদ  অ্বশযই তার বাব  জীবন 

বা আদেদশ ববর্টত মূল কময়াে পযটন্ত  ারাগার কেদ  মুবক্ত কেওয়া উবচত নয়। 
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আমরা আবপল ারী/আসাবমদ  তার বাব  জীবদনর জনয  ারাগাদর কপ্ররদর্র প্রিাব  রবে না; 
তদব, আমাদের পযটদবের্ হদলা, আবপল ারী/আসাবমর কেদে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড প্র ৃত 

হাজতবাস ৩৫ বেদরর  ম হদব না, যার অ্েট, আবপল ারী/আসাবমদ  নূযনতম ৩৫ বেদরর জনয 
 ারাগাদর ো দত হদব।” 

Ramraj @ Nanhoo @ Bihnu Vs. State of Chhattisgarh (2010) 1 SCC 573 এই বসদ্ধান্ত কনওয়া 
হদয়বেল কয, “বতটমান কেদে, ঘর্নাগুবল এমন কয আদবেন ারীর মৃতুযেণ্ড কেদ  করহাই পাওয়ার ববষদয় ভাগযবান। 
আমরা মদন  বর না কয, এবর্ এমন ক ানও উপযুক্ত মামলা কযোদন আদবেন ারীদ  ১৪ বেদরর  ারােদণ্ডর পদর 

মুবক্ত কেওয়া উবচত। েমাপ্রাবপ্তসহ ২০ বেদরর  ারােণ্ড পূর্ট হওয়ার পদর সাংবশ্লষ্ট  তৃটপে আদবেন ারীর মামলাবর্ 

কময়ােপূবট মুবক্তর জনয ববদবচনায় বনদত পাদর।” 

Neel Kumar @ Anil Kumar Vs. The State of Haryana (2012) 5 SCC 766 মামলায় এই বসদ্ধান্ত 

হদয়বেল কয, 

“সুতরাাং, মামলার ঘর্না ও পবরবিবত ববদবচনায় আমরা মৃতুযেদণ্ডর রায় বাবতল  দরবে এবাং 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর রায় বেদয়বে। কময়ােপূবট মুবক্তর ববদবচনা  রার পূদবট আবপল ারীদ  ক ান 

োি োিাই নূযনতম ৩০ বের কজল োর্দত হদব।” 

Sandeep Vs. State of UP (2012) 6 SCC 107 মামলায় বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গ্রহর্  রা হদয়বেল: 

“উপদরাক্ত বসদ্ধান্ত ববদবচনায় গ্রহর্  দর এবাং মামলার ঘর্না ও পবরবিবতগুবলও মাোয় করদে 

এই মামলায় অ্বভযুক্ত সন্দীপদ  মৃতুযেণ্ড প্রোন  রা যোযে হদব না মদমট আমরা বসদ্ধান্ত বনদয়বে 

এবাং যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কেওয়ার সময় আমরা এই বসদ্ধান্ত বনদয়বে কয, কময়ােপূবট মুবক্তর 

ববদবচনা  রার পূদবট অ্বভযুক্ত সন্দীপদ  ক ানও োি োিাই নূযনতম ৩০ বের  ারােণ্ড কভাগ 

 রদত হদব।” 

Gurvail Singh @ Gala and Anr. vs. State of Punjab (2013) 2 SCC 713 মামলায় এই বসদ্ধান্ত কনওয়া 
হদয়বেল কয, 

“এই মামলার ঘর্না এবাং পবরবিবতগুবলর সামবগ্র তা ববদবচনা  দর আমরা মদন  বর কয 

আবপল ারীদের উপর মৃতুযেণ্ড  াযট র  রার ববষয়বর্ যোযে হয়বন তদব আবপল ারীদের 

যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কেওয়ার সময় আমরা বসদ্ধান্ত গ্রহর্  বর কয ক ান োি োিাই তাদেরদ  

 মপদে বেশ বেদরর  ারােণ্ড কভাগ  রদত হদব। ববচাবর  আোলত  তৃট  প্রেি এবাং 
হাইদ ার্ট অ্নুদমাবেত সাজা উপদরাবেবেত মদত সাংদশাবধত হদলা। এই ধরদনর পবরবিবতদত 

আমরা সাজাবর্ মৃতুযেণ্ড কেদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড পবরবতটন  রলাম। Sandeep (পূঙ্গবজামিমির) 
মামলায় এই আোলদতর কেওয়া নীবতবর্ প্রদয়াগ  দর আমরা মদন  বর কয, এই মামলার ঘর্না 
ববদবচনায় বেশ বেদরর নূযনতম সাজাই যদেষ্ট শাবি হদব।” 
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“এ  েশদ রও কববশ সময় ধদর এর্া স্পষ্ট কয, অ্দন  মামলাদতই যেনই মৃতুযেণ্ডদ  যাবজ্জীবন 

 ারােদণ্ড পবরর্ত  রা হদয়দে কযোদন অ্বভযুদক্তর অ্পরাদধর প্র ৃবত গুরুতর, কসোদন 

যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কেওয়ার সময় এই আোলত নূযনতম ২০ বের বা ২৫ বের বা ৩০ বের বা 
৩৫ বের নূনযতম  ারােদণ্ডর ববষয়বর্ উদেে  দরন এবাং এরপর আরও উদেে  দরন কয, 

উপযুক্ত ক ান সর ার যবে োি বেদত চায় তদব উক্ত সময়সীমা কশষ হওয়ার পদরই তারা এই 

ববষয়বর্ ববদবচনা  রদত পারদব।” 

যাবজ্জীবন  ারােণ্ড আমাদের অ্পরাধতাবি  ইবতহাদস এ বর্ গুরুত্বপূর্ট িান েেল  দর যা সাজা কেওয়ার জনয 
উপলি সবদচদয়  দঠার শাবির মদধয এ বর্। ১৮৬০ সাদল কপনাল ক াদে এই শাবি  াযট র হওয়ার অ্দন  

আদগ, “কজনাদরল করগুদলশন”-এর অ্ধীদন ব েু গুরুতর অ্পরাদধর জনয ইস্ট ইবেয়া ক াম্পাবনর সর ার  তৃট  

যাবজ্জীবন বনবটাসনদ  এ  প্র ার শাবি বহদসদব মঞু্জর  রা হয়, কযদেদে অ্পরাধীদ  বনবটাসদন পাঠাদনা হত। লেট 
 নটওয়াবলস ১৭৮৭ সাদল এস েবিউ সুমাোর কবন ুদলদন ভারতীয় অ্পরাধীদের প্রেম বযাচদ  শাবির জনয 
পাবঠদয়বেদলন। ১৮৫৭-এর ববদদ্রাদহর পর েুব শীঘ্রই আন্দামাদন বনবটাসন শুরু হয়। ববন্দরা ক াম্পাবনর ভারতীয় 

অ্ঞ্চল কেদ  বনবটাবসত হত এবাং পদর বিবর্শ উপবনদবশ কেদ  আগত বন্দীদের আর্াশ ভাদগরও কববশ বিবর্শ ভারত 

কেদ  আসত। বলা হত কয, বনবটাসন বেল এ বর্ “অ্সাধারর্ শবক্তর অ্স্ত্র” ক ননা “ াদলা পাবন অ্বতিম  রা” 

বেল “অ্বর্টনীয় ভীবত র” এ বর্ ববষয়। ১৮১১ সাদল বসদ্ধান্ত কনওয়া হদয়বেল কয, আর ক ানও বন্দীদ  বাাংলা 
কেদ  বনবটাবসত  রা হদব না। গুরুতর অ্পরাদধ কোষী সাবযি ববন্দদের যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হদব এবাং 
তাদের তৎ ালীন নববনবমটত আবলপুর  ারাগাদর রাো হদব। এই নীবত ১৮১৩ সাদলর মদধয বজটন  রা হয়,  ারর্ 

 ারাগার অ্বতবরক্ত জনা ীর্ট হদয় পদিবেল। বনবটাসন পুনরায় চালু হয় এবাং মবরশাদসর বিবর্শ অ্বধগ্রহদর্র সাদে 

সাদে এবর্ আরও গবত অ্জটন  দর। কসোদন ১৮১৫ কেদ  ভারতীয় বন্দীদের কসোদন বনবটাসদন পাঠাদনা হয়। ১৮১৭ 

সাদল, ভারদত বনবটাসনদ  আরও অ্দন  অ্পরাদধর শাবি  রা হয়। ১৮২৬ সাদলর মদধয কবাম্বাই কপ্রবসদেবন্সও 

বন্দীদের মবরশাদস পাঠাদনা শুরু  দর। ১৮৩৭ সাদল, ববষয়বর্ অ্ববলদম্ব  াযট র না হদলও, ভারতীয় কপনাল 
ক াদের েসিা এবাং ১৮৩৮ সাদল  বমবর্র প্রবতদবেন যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কচদয় বনবটাসদনর পদে শবক্তশালী 
অ্গ্রাবধ ার প্র াশ  দর। ১৮৫৭ সাদলর ববদদ্রাদহর  দয়  বের পদর কেো কগদে কয ববপুল সাংেয  ভারতীয় 

বন্দীদের আন্দামাদন বনদয় যাওয়া হদছ। ১৯২১ সাদল ভারতীয় কজল করৃজপক্ষ সুপাবরশ  দরবেল কয,  াউবন্সদলর 

গভনটর কজনাদরদলর ববদশষ বা সাধারর্ আদেশ বযাতীত এই বন্দীদের আন্দামাদন বনবটাসন বন্ধ  রা উবচত। 

বন্দীদের সাদে েুবটযবহাদরর ববরুদদ্ধ লিাই অ্বযাহত বেল এবাং কসই বের বিবর্শ সর ার কঘাষর্া  দরবেল কয, 

আন্দামাদনর ববন্দবশববর ধীদর ধীদর ববলুপ্ত  রা হদব। পদরর এ  েশদ  আন্দামাদন বন্দীদের সাংেযা যেন প্রায় 

অ্দধটদ  কনদম এদসবেল, বন্দী প্রতযাবাসদনর ববরুদদ্ধ প্রবতদরাধ আদস বেল অ্প্রতযাবশতভাদব। ১৯১৯ সাদল ভারত 

সর ার আইন পাস হওয়ার পর কেদ   ারাগারগুবল প্রদেশগুবলর োবয়দত্ব চদল যায়। ফলেরূপ, যবেও ভারদতর 

বিবর্শ সর ার কববশরভাগ বনবটাসদনর অ্বসান ঘর্াদনার সাং ল্প  দরবেল, তোবপ তারা প্রাদেবশ  সর ারগুবলদ  

কোষীদের বফবরদয় বনদত বাধয  রার েমতা আইনত তাদের বেল না। এমনব  বন্দীবশববর বদন্ধর কঘাষর্ার এ  

েশ  পদরও ১৯৩২ সাদল ভারদতর কসদির্াবর অ্ফ কস্টর্ উদেে  দরবেদলন কয আন্দামান কসলুলার কজল কোলা 
ো দব। ১৯৪৪ সাদল বপ্রবভ  াউবন্সল যেন Kishori Lal v. King Emperor মামলার শুনানী  রবেল, তেন 

আন্দামান িীপপুঞ্জগুবল জাপাবন েেদল বেল। মামলাবর্ বেল জাতীয়তাবােী আদন্দালদনর সাদে জবিত এ জন বন্দীর 
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ববষদয়, বযবন কচৌি বেদররও কববশ সময়  ারাদভাদগর পর কেদ  মুবক্ত কচদয়বেদলন। যবেও তাদ  বনবটাসদনর সাজা 
কেওয়া হদয়বেল, তাদ  বনবটাবসত  রা হয়বন এবাং বতবন লাদহার  ারাগাদর আবদ্ধ বেদলন এবাং বতবন সশ্রম  ারােদণ্ড 

েবণ্ডত এ জন বন্দীর মত শৃঙ্খলায় বতবন  ারাদভাগ  দরন। বপ্রবভ  াউবন্সল রায় কেয় কয, “বনবটাসদনর শাবির 

কেদে আর ববন্দদের ববদেদশ কপ্ররর্  রা বা এমনব  কয প্রদেশগুবলদত তারা কোষী সাবযি হদয়বেল তার বাইদরও 

কপ্ররর্  রা আবশয  নয়।” এবর্ েী ার  দর কয, “বতটমাদন ভারদত বনবটাসন কেওয়া যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডরই 

এ বর্ নাম।” বনবটাসদনর েদণ্ড েবণ্ডত এ জন বন্দীদ  ভারদতর  ারাগাদর রােদত হদব এবাং বন্দীরা এমন শৃঙ্খলায় 

ো দব কযন তাদের সশ্রম  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়দে। এর সাদে, বপ্রবভ  াউবন্সল অ্বনবটাবসত বন্দীদের 

যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এবাং  দঠার পবরশ্রদমর অ্ধীন ো া বন্দী বহদসদব অ্নুদমােন কেয়। ভারদত ১৯৫৬ সাদলর পর 

কেদ  বনবটাসন আইন সাংিান্ত ক ান বইদতও আর শাবি বহদসদব কেো যায় না। এবর্ সম্ভবত “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” 

এর শাবির প্রেম আনুষ্ঠাবন  েী ৃবত বেল, বনবটাসন সাংিান্ত স ল প্রসদি “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” প্রবতিাবপত  দর 

আইবপবস সাংদশাধন  রা হদয়বেল। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্বশয এর কচদয়ও আরও েীঘট ইবতহাস রদয়দে বদল 

মদন হয়। 

(বনভটর ৃত সূে: বনশান্ত কগােদল বলবেত Life Imprisonment in India: A Short History of a Long 

Sentence) 

(ববদবচয ববষয়বর্ হল যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট োি ও েমাসহ বা োিা কোষী বযবক্তর জীবদনর কশষ অ্ববধ ব না। 
যাবজ্জীবন  ারােণ্ড  ত েীঘট হদত পাদর।) 

১৪৯ বর্ কেদশ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড  দঠারতম শাবি।  দয় বর্ কেদশ অ্পরাদধর জনয তাদের  দঠারতম শাবি 

বহসাদব মৃতুযেণ্ড রদয়দে। যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বতটমাদন সাজা সাংিান্ত এ বর্ আন্তজটাবত  ইসুযদত পবরর্ত হদয়দে। 
যবেও বববভন্ন কেদশ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর বববভন্ন অ্েট রদয়দে তদব কববশরভাগ কেদে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত 

বযবক্তরা বনবেটষ্ট সমদয়র পদর মুবক্তর জনয কযাগয হন। ৬৭ বর্ রাষ্ট্র সাংঘবর্ত অ্পরাদধর শাবি বহসাদব যাবজ্জীবন 

 ারােণ্ড বহাল রাদে। ব েু কেদশ যেন ক ানও বযবক্তদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হয়, তার অ্েট হল উক্ত 

বযবক্ত তার বাব  জীবন  ারাগাদর  ার্াদবন।  েনও  েনও, যাবজ্জীবন  ারােণ্ডদ  'জীবদনর জনয েণ্ড' বলা হয়। 
যবেও বনবেটষ্ট ব েু কেদশ আইনগত সুবনবেটষ্ট ব েু মাো যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাদে সাংযুক্ত োদ , সাধারর্ভাদব এই 

জাতীয় শাবি তাদের প্র ৃবতগতভাদব অ্বনবেটষ্ট। আবি ার নয়বর্ কেদশ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট বনম্নরূপোঃ 

১. ক বনয়া-----------জীবন 

২. তানজাবনয়া---------- জীবন 

৩. বজম্বাবুদয়-------- জীবন (২০১৬ সাদলর জুদন এবর্ সাাংববধাবন  আোলদত বসদ্ধান্ত হদয়বেল কয, 

পযাদরাদলর সম্ভাবনা োিা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড অ্সাাংববধাবন ) 

৪. ঘানা-------জীবন 
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৫. েবের্ আবি া---- বন্দী তার সারাজীবন  ারাবরর্  রদব তদব, আইনবর্ এ জন বন্দীদ  ২৫ বের 

হাজতবাস  রার পদর বা তার ৬৫ বের বয়স পূর্ট হওয়ার পর পযাদরাদল মুক্ত হওয়ার সুদযাগ কেয়। 

৬. উগাো-----------২০ বের 

৭. মালাউই-------- জীবন 

৮. কবাতদসায়ানা---- জীবন বা অ্নয ক ানও সাংবেপ্ত সমদয়র সাজা হদত পাদর। 

৯. মবরশাস------ জীবন 

কমবিদ াদত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এ বর্ অ্বনবেটষ্ট শাবি। এর কময়াে ২০ বের কেদ  সদবটাচ্চ ৪০ বের পযটন্ত হদত 

পাদর। 

যুক্তরাদষ্ট্র সাধারর্ত বন্দী মারা না যাওয়া পযটন্ত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড অ্বযাহত োদ ।  েনও  েনও বন্দীর 

প্রতযাবশত আযু়ষ্কাদলর কচদয় অ্দন  কববশ সমদয়র  ারােণ্ড কেওয়া হয়, উোহরর্েরূপ, এ াবধ  হতযার জনয ৩০০ 

বেদরর  ারােণ্ড। মূলত, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট সবটো “সারাজীবদনর জনয  ারােণ্ড” নয়। যেন ১০ বের বা 
তার কববশ সময় কশষ হদয় যায়, কোষীদ  পযাদরাদল মুক্ত  রা কযদত পাদর। 

 ানাোয়-যাবজ্জীবন  ারােণ্ড পযাদরালসহ এ বর্ অ্বনবেটষ্ট সমদয়র  ারােণ্ড। পযাদরাদলর অ্দযাগযতার সময় াল ২৫ 

বের। 

মালদয়বশয়ায় যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট হল মৃতুযর আগ পযটন্ত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কযোদন েণ্ডপ্রাপ্তদের সবটবনম্ন 

৩০ বেদরর  ারােণ্ড কভাগ  রদত হয়। 

বময়ানমার-যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট  ারাগাদর পুদরা জীবন যা ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর অ্নুসাদর বলা 
আদে। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সবটবনম্ন কময়াে ১৪ বের। 

যুক্তরাজয- যুক্তরাদজয 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' অ্েট অ্বনবেটষ্ট সমদয়র  ারােণ্ড। অ্দন  কেদে েরাষ্ট্র সবচব যাবজ্জীবন 

 ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তদের জনয 'র্যাবরফ' অ্েটাৎ  ারাবাদসর কময়াে াল বনধটারর্  দরন। তাদ  পযাদরাদল মুক্ত 

 রার আদগ তাদ  প্রায় ১৫ বের সাজা কভাগ  রদত হয়। ইাংলযাদে-যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট সারাজীবন 

কোষীদ   ারাগাদর আর্দ  রাো নয়। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তর হাজতবাদসর কমার্ সময় াল সাজা 
আোলত বা েরাষ্ট্র অ্বফস িারা বনধটাবরত হদত পাদর (কফৌজোবর ববচার আইন ২০০৩ এর ২৬৯ ও ২৭৭ ধারার 

করফাদরন্স কেওয়া কযদত পাদর)। যবে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত ক ান আসাবমদ  বনবেটষ্ট সমদয়র পদর মুবক্ত বেদত 

হয়, তদব বতবন এ বর্ লাইদসদন্সর অ্ধীদন রদয়দেন (কফৌজোবর ববচার আইন, ২০০৩ এর ২৩৮ ধারায় জাবর  রা 
হদয়দে)। ২০০৩ সাদলর আইনবর্ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এবাং মুবক্তর আদেশ পযটাদলাচনা  রার জনয সবচদবর সাধারর্ 

েমতা অ্পসারর্  দরদে। 
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জামটাবন- ১৯৭৭ সাদলর আদগ জামটাবনর সব যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড পযাদরাদলর ক াদনা সম্ভাবনা বেল না। ১৯৭৭ সাদল 

জামটান সাাংববধাবন  আোলত আববষ্কার  দর কয, পযাদরাদল সম্ভাবনা োিা স ল কেদে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 

বাধযতামূল  সাজা অ্সাাংববধাবন । ১৯৮১ সাদল যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড পযাদরাদলর অ্নুমবত কেওয়া হদয়বেল। 

বনউবজলযাে - ১৯৮৯ সাদল মৃতুযেণ্ড বাবতল হওয়ার পর কেদ  বনউবজলযাদের সদবটাচ্চ শাবি যাবজ্জীবন  ারােণ্ড 

 রা হদয়দে। পযাদরাদলর কযাগয হওয়ার আদগ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত অ্পরাধীদের নূযনতম ১০ বেদরর 

 ারােণ্ড সম্পন্ন হদত হদব। 

িান্স- িাদন্স, পযাদরাদল কযাগয হওয়ার আদগ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডতদ  সুরো ালীন ১৮ কেদ  ২২ বের সময় 

 ারাবাস  রদত হয়। 

ইউ,এ,ই - যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সময় াল ২৫ বের 

চীন-যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কোষী বযবক্ত ১৩ বের প্র ৃত সাজাদভাদগর পদর পযাদরাদলর জনয কযাগয হদত পাদর। 

তুরস্ক - যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কোষী বযবক্ত  মপদে ৩৬ বের সাজাদভাদগর পদর পযাদরাদলর জনয কযাগয হদত 

পাদর। 

অ্দেবলয়া - সবটাবধ   দঠার কেদে, সাজা প্রোন ারী ববচার  এ বর্ পযাদরাল অ্দযাগযতার সময়সীমা বনধটারর্ 

 রদত অ্েী ৃবত জানাদত পারদবন যার অ্েট বন্দী তাদের বাব  জীবন  ারাগাদর ো দব। 

আন্তজটাবত  অ্পরাধ আোলত - যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তরা ২৫ বের  ারাদভাগ না  রা পযটন্ত শতটাধীন 

মুবক্ত পাওয়ার জনয ববদববচত হদবন না। 

িাবজল,  লবম্বয়া, নরওদয়, পতুটগাল এবাং কস্পদনর মদতা ব েু কেদশ সম্প্রবত বনবেটষ্ট-কময়ােী সাজা বেদয় যাবজ্জীবন 

বা অ্বনবেটষ্ট কময়ােী সাজাদ  প্রবতিাবপত  রা হদয়দে। তদব, সাধারর্ভাদব যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বহাল রাো হদয়দে। 
ব েু কেদশর ববচারবযবিাগুবলদত নূযনতম এ বর্ সাজার কময়াে াল বনবেটষ্ট  দর োদ , যা এ জন যাবজ্জীবন 

বন্দীদ  মুবক্তর জনয ববদববচত হওয়ার আদগ অ্বশযই কভাগ  রদত হদব। উোহরর্েরূপ,  ানাোর কফৌজোবর 

আইদন, পযাদরাল ববদবচনার আদগ বিতীয়-বেবগ্র হতযার জনয সবটবনম্ন ১০ বেদরর এবাং প্রেম বেবগ্র হতযার জনয 
সবটবনম্ন ২৫ বেদরর  ারােদণ্ডর ববধান রদয়দে। শ্রীলঙ্কায় এ জন যাবজ্জীবন বন্দী ৬ বের োবয়ত্ব পালন  রার পর 

পযাদরাদল আসার কযাগয হদত পাদরন। পযাদরাদল মুবক্তর কযাগযতা অ্জটদনর জনয জাপান এবাং ক াবরয়া প্রজাতদন্ত্র ১০ 

বের, কেনমা ট এবাং বফনলযাে ১২ বের সাজা কভাদগর রদয়দে। অ্বেয়া, কবলবজয়াম, সুইজারলযাদে তা ১৫ বের। 

এ ববষদয় বসদ্ধাদন্ত কপৌঁোদনার জনয ববচারপবত সরোর রাজা, ববচারপবত েবললুর করহমান রামপাওয়ার, ববচারপবত 

ফব র মুহাম্মে কো র, ববচারপবত এম. জাদভে বাতার এবাং ববচারপবত সসয়ে তাসােু  কহাদসন বজলানী সমন্বদয় 

গবঠত পাব িান সুপ্রীম ক ার্ট অ্যার্বনট কজনাদরল এবাং চারবর্ প্রদেদশর অ্যােদভাদ র্-কজনাদরলদ  আইনী মতামত 

প্রোদনর আহ্বান জানান। পাব িাদনর সুপ্রীম ক ার্ট পযটদবের্  দরদে কয, কপনাল ক াদের ৫৭ ধারায় যাবজ্জীবন 

 ারােণ্ডদ  ২৫ বেদরর  ারােণ্ড বহসাদব গর্য  রার ববধানবর্ ক বলমাে শাবির কময়াদের গর্নার কেদে প্রদযাজয, 
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যা ব েু অ্পরাদধর কেদে অ্নযানয অ্পরাদধর জনয বনধটাবরত  ারােদণ্ডর কময়াদের এ বর্ অ্াংশ হওয়ার  ারদর্ 

প্রদয়াজনীয়। পাব িাদনর সুপ্রীম ক ার্ট  তৃট  গৃহীত আদর বর্ প্রশ্ন হল েমা সম্পব টত যা সর ার সমদয় সমদয় 

কোষীদের প্রোন  দর এবাং যা  ারাগাদর সাজার সময় াদলর উপর প্রভাব কফদল। Abdul Malik V. The State 

reported in 2006 PLD SC-365 -এ পযটদবের্  রা হদয়দে কয,  

“সাংগবঠত মানবজীবন শুরু হওয়ার পর কেদ ই অ্পরাধ ও শাবির ববষয়বর্ নবী-রাসূল, 

সাংস্কার , ববচার  ও অ্পরাধমূল  ববদশষজ্ঞদের উবিগ্  দর করদেদে। আইনশাস্ত্রীয় ভাদব, 

উত্থাবপত ববষয়গুবল সময় এবাং িাদনর কেদে সববচেময় হদয়দে এবাং প্রবতদশাধ, প্রবতদরাধ, 

প্রবতদরাধ এবাং সাংস্কার বা পুনবটাসদনর মত শাবির তিগুবল মানব সভযতার বববভন্ন বে  তুদল 

ধদর কযোদন ববপেগামী আচরর্দ  বনরি  রা, শাবি কেয়া, সাংস্কার  রা এবাং েবতগ্রিদ  

সান্ত্বনা প্রোদনর বববভন্ন উপায় ও পদ্ধবত বনরূপদর্র কচষ্টা চদলদে। কযদহতু কমৌবল  মানবব  

উপাোনগুদলা এ ই র ম, তাই এই সমসযা অ্বযাহত রদয়দে।” 

আরও কেো কগদে কয, 

 “এবর্ সতয কয, “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” শব্দবর্ ববদশষভাদব পাব িান কপনাল ক াদের মদধয 
সাংজ্ঞাবয়ত  রা হয়বন; ক াদের ৫৭ অ্নুদছদে ববধান  রা হদয়দে কয, শাবির কময়াদের 
ভগ্াাংশ গর্না  রার উদিদশয 'জীবন' অ্েট ২৫ বেদরর  ারােণ্ড হদব।” 

“পাব িান  ারাগার বববধ ১৪০ এর বশদরানাম রদয়দে “যাবজ্জীবন এবাং েীঘটদময়ােী বন্দীদের 
মুবক্ত”। কসোদন বনম্নবলবেত ভাদব 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' সাংজ্ঞাবয়ত  রা হদয়দে:- বববধ ১৪০ - 
(১) যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট পাঁবচশ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড এবাং প্রদতয  যাবজ্জীবন 
বন্দীদ  নূযনতম পদনর বেদরর সাববট   ারােণ্ড কভাগ  রদত হদব। 

যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রাপ্ত স ল ববন্দর পদনর বেদরর  ারােদণ্ডর পদর তাদের মামলা, পুবলশ 
মহাপবরেশট -এর মাধযদম, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪০১ অ্নুদছদের অ্ধীদন 
ববদবচনার জনয সর ারদ  কপ্ররর্  রা হদব।” 

“পাঁবচশ বের বা তারও কববশ সমদয়র  ারােদণ্ডর জনয েবণ্ডত সমি বন্দীদের মামলাগুবলও 
তাদের পদনর বেদরর  ারােণ্ড পূর্ট হওয়ার পদর পুবলশ মহাপবরেশট -এর মাধযদম 
সর াদরর আদেদশর জনয কপ্ররন  রা হদব। 

যবেও যাবজ্জীবন বনবটাসন বলদত েবণ্ডত বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয 
সাজাদ  কবাঝায়, তবুও এবর্ পাব িান কপনাল ক াদের ৫২ ধারায় ো া ববধাদনর 
পবরদপ্রবেদত ববশ বেদরর সময় াল বহসাদব গৃহীত হদয়দে।” 

কতমবনভাদব, Dilawar Hussain V State case (2013 SCMR 1582) মামলায় ক াদের ৫৭ ধারা উদেে  দর 

পাব িান সুপ্রীম ক ার্ট বদলবেল কয, “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” শব্দবর্র অ্েট ২৫ বেদরর  ারােণ্ড। পাব িান  ারাগার 
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বববধ, ১৯৭৮ এর বববধ ১৪০ এ হদয়দে কয “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বলদত ২৫ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড কবাঝাদব এবাং 
প্রদতয  বন্দীদ  নূযনতম ১৫ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড কভাগ  রদত হদব”। পাব িাদন, বসআরবপবস ৪০১ ধারার 

অ্ধীদন েমা বা সাজা পবরবতটদনর ধারর্া  ারাগাদরর বববধ সহ পাঠ  দর কেো যায় কয, তারপর তাদ  পাঁবচশ বের 

সম্পন্ন না হওয়া পযটন্ত অ্দপো  রদত হদব। 

কপনাল ক াদের ৪৫ ধারা- “জীবন” শব্দবর্ মানুদষর জীবনদ  কবাঝায়, যবে না এর ববপরীত ব েু প্রসি কেদ  

প্রতীয়মান হয়। জীবদনর শারীরবৃিীয় সাংজ্ঞা হল, এবর্ এ বর্ বযবিা যা োওয়া, ববপা ী রর্, উিীপনা, শ্বাস, 

চলন, প্রজনন এবাং বাবহয  উিীপনাগুবলদত সািা কেওয়ার মদতা  াযট সম্পােন  রদত সেম। Black”s Law 

Dictionary অ্নুসাদর, জীবদনর অ্েট হল প্রার্ী, মানুষ এবাং উবদ্ভে বা সাংগবঠত সিার অ্বিা। “জীবন” -এর 

সাংজ্ঞায় “যবে না এর ববপরীত ব েু প্রসি কেদ  প্রতীয়মান হয়” শব্দগুবল বযবহৃত হদয়দে যবে না কপনাল ক াে 

কেদ  বভন্ন অ্বভপ্রায় প্র াবশত হয় তা কবাঝাদত। অ্েটাৎ, কপনাল ক াদে “জীবন” শব্দবর্ ক ানও বভন্ন উদিদশয 
বযবহৃত হদয়দে মদমট প্রতীয়মান না হদল এবর্ এ জন মানুদষর জীবন বহসাদব গর্য হদব। জীবদনর এই সাংজ্ঞা 
নমনীয়। কপনাল ক াদের মদধয জীবন শব্দবর্ সাংজ্ঞাবয়ত  রদত আইনসভা অ্নববহত বেদলন না। ধারা ৫৭ এর 

মদতা আরও ব েু ববধাদন আইনসভা উদিশযমূল ভাদব “জীবন”-ক  সাংজ্ঞাবয়ত  দর এবাং এ ইর ম নমনীয় 

সাংজ্ঞা কেয়। কপনাল ক াদের ৫৭ ধারাবর্ এ বর্ ববদবচয ববধান এবাং এোদন যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর ভগ্াাংশ গর্না 
 রার উদিদশয “যাবজ্জীবন  ারােণ্ড”-ক  ৩০ বের  ারােণ্ড বহদসদব গর্না  রা হদয়দে। কপনাল ক াদের ৫৭ 

ধারার অ্ধীদন স ল উদিদশয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট ৩০ বেদরর  ারােণ্ড নয় বরাং শুধুমাে ভগ্াাংদশর গর্নার 

উদিদশয। অ্নযানয উদিদশয কযোদন গর্নার প্রদয়াজন হয়,  ীভাদব এই গর্না  রা হদব। উোহরর্েরূপ, কপনাল 
ক াদের ৬৫ ধারায় বলা হদয়দে কয, যবে অ্পরাধবর্  ারােদণ্ডর পাশাপাবশ জবরমানাসহ শাবিদযাগয হয়, আোলত কয 

কময়াদের জনয জবরমানা প্রোদনর কেলাবপ হদল অ্পরাধীদ   ারাববন্দ  রার বনদেটশ কেয়, তাহদল কসই কময়াে উক্ত 

অ্পরাদধর জনয সবটাবধ  বহদসদব আইদন বনধটাবরত  ারােদণ্ডর কময়াদের এ  চতুেটাাংশ অ্বতিম  রদব না। ধারা 
৫১১ এর ববধাদন বলা হদয়দে কয, যবে ক উ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোনদযাগয অ্পরাধ  রার কচষ্টা  দর, তাহদল 

তাদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্দধট   ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদব। কপনাল ক াদের ১১৬, ১১৯ এবাং ১২০ ধারায় 

েণ্ডনীয় অ্পরাদধর কেদেও অ্বভন্ন ববধান কেয়া আদে। 

যেন ক ানও অ্পরাধী কেছায় ক ানও োরাপ  াজ  দর, তেন এর বববনময় তাদ  এ ইভাদব কেওয়া নযায়সিত। 

এবর্ ধারর্া  রদত হদব কয, এ বার অ্পরাধী ক ানও মন্দ াজ  দর কফলদল কস তার উপর শাবি প্রদয়াদগর পে 

প্রশি  দর। প্রাচীন  াল কেদ ই মানব সভযতা তার জনগদর্র আেশটভাদব অ্নুসরর্  রার জনয বনয়ম ানুদনর 

বব াশ  দর সমাদজ শৃঙ্খলা বজায় রােদে। অ্নযায় ারীদ  শাবি কেওয়া বা তার ববষদয় যোযে বযবিা গ্রহর্  রা 
কফৌজোবর ববচার প্রশাসদনর অ্নযতম গুরুত্বপূর্ট  াজ। সাজাবর্র মূল উদিশয অ্বভযুক্তদ  অ্বশযই বুঝদত হদব কয, 

বতবন এমন এ বর্  াজ  দরদেন যা ক বলমাে বতবন কয সমাদজর অ্ববদছেয অ্াংশ কসই সমাদজর জনয েবত ার  

তা নয়, বরাং বতবন বযবক্ত বহসাদব এবাং সমাদজর সেসয বহসাদব তার বনদজর ভববষযদতর জনয েবত ার । 

মামলায় সবদচদয় উপযুক্ত সাজা বাোইদয়র ববষদয় ববচারদ র জনয ক ানও বনদেটশনা কেওয়া কনই। সাজা প্রোদনর 

বনদেটবশ ার অ্নুপবিবতর  ারদর্ বযপ  ইছাধীনতা বযবহাদরর সুদযাগ োদ , যা কশষ পযটন্ত সাজা প্রোদনর কেদে 

অ্বনবশ্চতায় পযটববসত হয়। সাজা প্রোদনর নীবতমালার জনয এ বর্ বববধবদ্ধ বনদেটবশ া প্রদয়াজন। এ ইভাদব, 
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উপযুক্ত সাজা কেওয়ার চযাদলবঞ্জাং  াজবর্ সবঠ ভাদব  রদত আইনী  াঠাদমা প্রদয়াজন। ববচার ববভাগ প্রবতদরাধ, 

আনুপাবত তা এবাং পুনবটাসন -এর মত ব েু নীবতমালা জাবর  দরদে যা সাজা কেওয়ার সময় ববদবচনা  রা 
প্রদয়াজন। আনুপাবত তা নীবতদত বমবর্দগবর্াং এবাং অ্যাগ্রাদভবর্াং পবরবিবতর মদতা ববষয়গুবল অ্ন্তভুটক্ত হদয়দে। এই 

নীবতগুবল আদরাপদযাগযতা প্রবতবর্ মামলার ঘর্না ও পবরবিবতর উপর বনভটর  দর। বনদেটশনামূল  ববদবচয ববষয় 

হল এই কয, শাবি অ্বশযই আনুপাবত  হদত হদব। সাজা প্রোদনর ববদবচয ববষদয়র উপর বনদেটশনাববহীন 

ইছাধীনতা আইদনর আোলত  তৃট  প্রেি সাজাসমূহদ  বনয়বন্ত্রনহীনতা এবাং ববশাল সবষদমযর বেদ  পবরচাবলত 

 দর। আইন িারা বনধটাবরত পদ্ধবত, যা এ জন বযবক্তদ  জীবন ও োধীনতা কেদ  ববঞ্চত  দর তা অ্বশযই 

নযায়সিত, নযাযয এবাং যুবক্তসিত হদত হদব এবাং এই প্রবিয়ায় প্রবতদরাধমূল  বা শাবিমূল  আর্দ র ববষয়বর্ 

অ্বশযই মানবব  হদত হদব। এেনও ববচাবর  বচন্তায় শাবির মূল লেয অ্বশয সমাদজর সুরো এবাং সাজার বসদ্ধান্ত 

কনওয়ার সময় অ্নযানয ববষয়গুবল প্রায়শই কগৌর্ বহদসদব ববদববচত হয়। শাবির পবরমার্ সম্পদ ট বসদ্ধান্ত কনওয়ার 

সময় অ্বভযুক্তরা  ম শাবি কপদল সমাজ ও ববচার বযবিার উপর ববরূপ প্রভাব কফলদব। অ্পরাদধর জনয সাজা 
কেওয়ার কেদে বতনবর্ পরীোর ফলাফদলর উপর ববদশ্লষর্  রদত হদব যো: অ্পরাধ পরীো, অ্পরাধী পরীো 
এবাং তুলনামূল  আনুপাবত তা পরীো। 

আইনসভা অ্পরাধগুবলদ  পযটাপ্ত স্পষ্টতার সাদে সাংজ্ঞাবয়ত  দর এবাং শাবির সদবটাচ্চ সীমা বনধটারর্  দর এবাং 
কসই সীমার মদধয শাবির পবরমার্ বনধটারদর্র কেদে ববচারদ র ববিৃত ইছাধীনতা ো ার ববধান আইদন 

অ্নুদমাবেত। প্রবতবর্ মামলায় প্র াবশত অ্যাগ্রাদভবর্াং ও বমবর্দগবর্াং ববষয়াবলীর ভারসাময বজায় করদে ববচার দ  

উপযুক্ত সাজা  ী হদব তা নযায়ববচাদরর সাদে বনধটারর্  রদত হদব। পযটাপ্ত সাজা বনধটারদর্র কেদে, অ্পরাদধর 

প্র ৃবত, তা সাংঘর্দনর পবরবিবত, অ্পরাধীর বয়স এবাং চবরে, বযবক্ত বা সমাদজর েবত, অ্পরাধী অ্ভযাসগত, 

সনবমবি  বা কপশাোর ব না, অ্পরাধীর উপর শাবির প্রভাব, ববচাদরর ববলম্ব এবাং েীঘটাবয়ত ববচাদরর সময় 

অ্পরাধীর মানবস  যন্ত্রর্া কভাগ, অ্পরাধীর সাংদশাধন ও সাংস্কাদরর প্রবত েৃবষ্ট কেওয়া - এমন অ্দন   ারর্ রদয়দে 

যা আোলতদ  ববদবচনায় বনদত হদব। এই  ারর্গুবল োিাও, শাবির পবরমার্ বনধটারদর্র সময় ভুক্তদভাগীর উপর 

অ্পরাদধর প্রভাবও ববদবচনায় বনদত হদব,  ারর্ শাবি প্রোদনর অ্নযতম উদিশয হল ভুক্তদভাগীর প্রবত নযায়ববচার 

 রা। এ বর্ যুবক্তযুক্ত এবাং সামঞ্জসযপূর্ট সাজা কেওয়ার জনয বতটমান বসদস্টদমর কবশ  দয় বর্ ঘার্বত বনবারর্  রা 
প্রদয়াজন। অ্বতবরক্ত শাবি প্রোন এর উদিশযদ  বযাহত  দর এবাং আইদনর প্রবত শ্রদ্ধা হ্রাস  দর। অ্নযবেদ , 

এ বর্ অ্দযৌবক্ত ভাদব  ম সাজা নযায়ববচারহীনতার বেদ  বনদয় যায় এবাং কফৌজোবর ববচার প্রশাসদনর 

 াযট াবরতা বনদয় জনগদর্র আিা হ্রাস  দর। সাজা প্রবিয়া কযোদন  দঠার হওয়া উবচত কসোদন তাই হওয়া 
ের ার এবাং কযোদন  রুর্ার প্রদয়াজন রদয়দে কসোদন তাই কেোদনা উবচত, অ্নযোয় জাস্ট কেসার্টস নীবত কেদ  

সদর কগদলই অ্নযায় ঘদর্ (State of Punjab V. Rakesh Kumer, AIR 2009 SC 891)। অ্পরাধতদি সাজা 
কেওয়ার কেদে মূলত চারবর্ উদিশয রদয়দে বদল মদন  রা হয়: প্রবতদশাধমূল , পুনবটাসনমূল , প্রবতদরাধমূল  

এবাং অ্েম রর্। ববচারপবত  ৃষ্ণা আইয়ার পযটদবের্  দরদেন কয, সাজা কেওয়া এ বর্ কশষ উপায়, সামাবজ  

ববপজ্জন  আচরদর্র অ্পরাধীদ  বনরামদয়র জনয এ বর্ মনিাবি -শারীবর  প্রবত ার এবাং তাই েণ্ডপ্রোদনর 

ক ৌশলবর্ হওয়া উবচত অ্পরাধীর প্রবত প্রগবতশীল সমাজববজ্ঞাদনর েদ্মদবদশ ো া সাংদবেনশীলতা এবাং অ্পরাধীর 

প্রবত ভীবত র-পীিাোয়  পদ্ধবত বভবি  সযাবেস্ট আচরদর্র মদধয ভারসাময বজায় রাো, যা ববচাবর  বনেটয়তার 

বনম্নতম প্র াশ, যবেও সম্ভবত সমাজদ  আরও অ্পরাধ কেদ  রো  রার প্রবতদরাধ  বহসাদব এবর্ আদরাবপত 
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হয়। (Krishna Iyer J. perspectives in criminology, law and social change.)। কফৌজোবর আইদনর 

অ্নযতম প্রধান উদিশয হল অ্পরাদধর প্র ৃবত এবাং গুরুত্ব এবাং কযভাদব অ্পরাধবর্  রা হয় তার সাদে সিবতপূর্ট 
এ বর্ উপযুক্ত, পযটাপ্ত, নযায় এবাং আনুপাবত  শাবি আদরাপ  রা। লেট কেবনাং 'মৃতুযেণ্ড' ববষয়  রয়যাল  বমশদনর 

উপবিত হদয় বদলন কয, গুরুতর অ্পরাদধর জনয কয শাবি কেওয়া হয় তাদত সাংেযাগবরষ্ঠ নাগবরদ র মদনাভাব 

পযটাপ্তভাদব প্রবতফবলত হওয়া উবচত। শাবির উদিশযদ  প্রবতদরাধ বা সাংস্কার বা বনবারদর্র মদধয সীমাবদ্ধ করদে 

ববদবচনা  রা এ বর্ ভুল। 

কেদশর বতটমান কফৌজোবর আইন বযবিায় বববভন্ন ফাাঁ দফা র রদয়দে যা পূরর্  রা ের ার যাদত কফৌজোবর ববচার 

বযবিাদ  আরও  দঠার  রা যায়। অ্দন  কফৌজোবর আইদন অ্পরাদধর জনয সদবটাচ্চ শাবি বনধটারর্  দর কেওয়া 
হয় অ্পরাধীর উপর ব  পবরমার্ সাজা কেওয়া কযদত পাদর তা বনধটারদর্র ববষয়বর্ আোলদতর ইছাধীদন করদে। 

যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি প্রোন সম্পব টত কপনাল ক াদের ব েু ববধান লেয  রা ের ার। উোহরর্েরূপ: ( ) 

কয স ল অ্পরাধ ক বলমাে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েণ্ডদযাগয, কযমন ঠগ (ধারা ৩১১), (ে) অ্োভাবব  অ্পরাদধর 

অ্বভদযাদগর ভয় কেবেদয় চাাঁোবাবজ (ধারা ৩৮৮) ইতযাবে। এ ইভাদব, কফৌজোবর মামলায় সাজা কেওয়ার সময় 

নযাযযতা এবাং ধারাবাবহ তা আনার জনয আইনসভা  তৃট  বনবেটষ্ট ব েু বনদেটবশ া এবাং নীবতমালা প্রবতটন  রা 
ের ার। প্রাচীন ঔপবনদববশ  শাবি বযবিা অ্পরাদধর প্রবতবযবিা  রার জনয এবাং ক ানও ববলম্ব না  দর 

অ্পরাদধর জনয োয়ী বযবক্তদের যোযে শাবি প্রোন  দর সমাদজ এর োরাপ প্রভাবগুবল হ্রাস  রার জনয উপযুক্ত 

নয়। Dananjoy Chatterjee @ Dhanu V State of West Bengal reported in (1994) 2 SCC-220 

মামলায় ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট পযটদবের্  দরদেন কয, “আজ এোদন েী ৃত সবষময রদয়দে। ব েু অ্পরাধী েুব 

 দঠার সাজা পায়, যেন অ্দনদ ই মূলত সমান অ্পরাধ বভন্ন বভন্ন সাজা পায় এবাং ববস্ময় রভাদব, ববপুল সাংেয  

অ্পরাধী শাবি কেদ  করহাই কপদয় যায়, যা অ্পরাধীদের উৎসাবহত  দর এবাং চূিান্তভাদব ববচার বযবিার 

ববশ্বাসদযাগযতা েূবটল  দর নযায়ববচারদ  েবতগ্রি  দর।” Swamy Shraddananda V. State of Karnataka 

reported in (2008) 13 SCC 767 মামলায় এবর্ পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, 

“সমি বি অ্পরাধদ  সমানভাদব  াযট রভাদব কমা াদবলায় কফৌজোবর ববচার বযবিার 

অ্েমতা এবাং আোলত  তৃট  সাজা প্রোদনর প্রবিয়ায় অ্বভন্নতার অ্ভাদবর ফদল কশষ 

ফলাফলগুবলদত এ বর্ স্পষ্ট ভারসামযহীনতা কেো কেয়। এ বেদ , ব েু মামলা রদয়দে কযোদন 

এই আোলত  তৃট  মৃতুযেদণ্ডর অ্নুদমােদনর পর মৃতুযেণ্ডপ্রাপ্তদ  ফাাঁবস াদষ্ঠ কপ্ররর্  রা হদয়দে 

এবাং অ্নযবেদ , অ্দন  মামলা রদয়দে কযোদন অ্পরাধী এ ই ধরদনর বা আরও ঘৃর্যভাদব হতযা 
 দরও শাবি কেওয়ার কেদে আোলদতর ধারাবাবহ তার অ্ভাদব তার জীবন বনদয় রো কপদয় 

যায় বা, আরও োরাপ অ্বিায়, কফৌজোবর ববচার বযবিার ঘার্বতর  ারদর্ অ্পরাধী ববনা 
শাবিদত করহাই কপদয় যায়। ফদল সামবগ্র ভাদব সমূ্পর্ট বচেবর্ সামঞ্জসযহীন ও এ তরফা হদয় 

ওদঠ এবাং ববচারপ্রশাসন বযবিার এ বর্ েূবটল প্রবতফলন ফুদর্ ওদঠ।” 

কয স ল অ্পরাদধর কেদে যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর বযবিা  রা হদয়দে কসস ল কেদে যুবক্তসিত সময় বনধটারর্ 

এ বর্ অ্পবরহাযট ববষয় এবাং অ্পরাদধর গুরুত্ব ববদবচনায় করদে শাবি বনধটারদর্র জনয উপযুক্ত সাংদশাধন আনা 
জরুরী। এই আোলত মদন  দরন কয, কয মামলায় যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কেওয়া হয় কসোদন েণ্ডপ্রাপ্ত/ দয়েীদ  
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 তর্া সময়  ারাদভাগ  রদত হদব তার কস সম্পদ ট প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন আনয়ন  রা আইনসভার প্রােবম  

বাধযবাধ তা। অ্নযোয়, সাংস্কারমূল , পুনবটাসন এবাং সাংদশাধনমূল  বযবিার পদ্ধবতগুদলা ক বলমাে বযেটতায় 

পযটববসত হদব। অ্নযোয়, এ জন বন্দীদ   ারাগাদর রাো রাষ্ট্রীয় ক াষাগাদরর উপর এ বর্ আবেট  কবাঝা এবাং 
কসই  ারদর্ সাংদশাধন  দর ব েু সুবনবেটস্ট শাবি বনধটারর্  রা জরুবর। 

Gopal Vinayak Godse v. State of Maharashtra (পূঙ্গবজামিমির) -মামলায় এবর্ পযটদবের্  রা হদয়বেল কয, 

যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বলদত সাধারর্ত েবণ্ডত বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয  ারােণ্ডদ  

কবাঝায়। এই ধরদর্র সাজা প্রাপ্ত ক ানও আসামী কজল বববধ অ্নুসাদর তার সাজার এ বর্ অ্াংশ েমা কপদত পাদর 

তদব এই ধারার অ্ধীদন তার সমূ্পর্ট সাজা েমা  দর হওয়া সর াদরর আদেশ োিা এই জাতীয় েমা অ্পরাধীদ  

তার যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কশষ হওয়ার আদগই েয়াংবিয়ভাদব মুবক্ত পাওয়ার অ্বধ ার কেয় না। কেো কগদে কয, 

প্রাসবি  বববধ অ্নুসাদর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা ২০ বেদরর বনবেটষ্ট সমদয়র সমান ধরা হয়, তদব এই জাতীয় 

বন্দীর বনোঃশতটভাদব েমাসহ এই জাতীয় বনবেটষ্ট কময়াদের কময়াে কশষ হওয়ার পদর মুবক্ত পাওয়ার অ্ ার্য ক ান 

অ্বধ ার কনই এবাং ক বলমাে েমার ববধানগুবল  াযট র  রার উদিদশযই কয উক্ত সাজাবর্ এ বর্ বনবেটষ্ট সমদয়র 

সাদে সমান  দর ধরা হদয়দে, অ্নয ক ানও উদিদশয নয়। Union of India Vs. V. Sriharan Murugan & 

others (পূঙ্গবজামিমির) মামলায় কেো কগদে কয, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর 

৪৩২ ধারা অ্নুসাদর উপযুক্ত সর ার  তৃট  প্রেবশটত কয ক ানও েমা সাদপদে এ জদনর জীবদনর সমাবপ্ত, যা উক্ত 

ধারার ববধান অ্নুসাদর  াযটপন্থাগত বনয়ন্ত্রর্ এবাং এোিাও ক াদের ৪৩৩  ধারার অ্ধীন প্র ৃত বনয়ন্ত্রদর্র অ্ধীন। 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট আসাবমর বাব  জীবনবযাপী বা অ্ববশষ্ট জীবনবযাপী  ারােণ্ড। এই জাতীয় অ্পরাধী 
সবসমদয়ই ভারদতর সাংববধাদনর ১৬১ অ্েবা ৭২ অ্নুদছদের অ্ধীদন বা বসআরবপবসর ৪৩২ ধারার অ্ধীদন েমা 
পাওয়ার জনয আদবেন  রদত পারদবন এবাং  তৃটপে এবর্দ  যুবক্তসিতভাদব ববদবচনা  রদত বাধয ো দব। 
Maru Ram V. Union of India, (পূঙ্গবজামিমির) মামলায়, সুপ্রীম ক াদর্টর এ বর্ সাাংববধাবন  কবঞ্চ পযটদবের্ 

 দরদেন কয, অ্বনবাযট উপসাংহারবর্ হল, কযদহতু ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪৩৩-এ ধারা ক বলমাে 

যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাদে সম্পব টত এবাং কসোদন েণ্ড েমা  রার ববধাদন ক ান ফলাফল আদস না, তাই তা 
ক ানও বন্দীদ  মুবক্ত কেওয়ার অ্বধ ার বেদত পাদর না। অ্বধ ন্তু, Laxman Naskar V. State of W.B and 

another, reported in (2000) 7 SCC 626 মামলায় Gopal Vinayak Godse (Supra) মামলার বসদ্ধান্ত 

উদেে  দর ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট পুনরুবক্ত  দরন কয, সাধারর্ত যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা বলদত েবণ্ডত 

বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয  ারােণ্ডদ  কবাঝায়; এই জাতীয় সাজা প্রাপ্ত ক ানও বযবক্ত কজল 

বববধ অ্নুসাদর সাজার এ বর্ অ্াংদশর েমা কপদত পাদর, তদব ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৪৩৩ ধারার 

অ্ধীদন তার সাজার সমূ্পর্ট অ্াংশ  বমদয় উপযুক্ত সর াদরর আদেশ োিা এই জাতীয় েমা পুদরা যাবজ্জীবন 

 ারােদণ্ডর আদগ সাজা প্রাপ্ত বযবক্তদ  েয়াংবিয়ভাদব মুবক্ত পাওয়ার কযাগয  দর না। Union of India Vs. V. 

Sriharan @ Murugan, (পূঙ্গবজামিমির) মামলায় সুপ্রীম ক াদর্টর সাাংববধাবন  কবদঞ্চর সামদন ববদবচনার জনয 
উত্থাবপত প্রশ্নবর্ বেল: Swami Shraddananda (পূঙ্গবজামিমির) মামলার বসদ্ধান্ত কমাতাদব  আোলদতর জনয 
মৃতুযেদণ্ডর পবরবদতট যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা এবাং েমাববহীন  ারােদণ্ডর সাজা কেওয়া আইনত অ্নুদমাবেত 

ব না। Godse (পূঙ্গবজামিমির), Maru Ram (পূঙ্গবজামিমির), এবাং Ratan Singh (পূঙ্গবজামিমির) মামলাগুবল উদেে 

 দর, সুপ্রীম ক াদর্টর সাাংববধাবন  কবঞ্চ Sriharan (পূঙ্গবজামিমির) মামলায় বসদ্ধান্ত গ্রহর্  দরন কয, বযবতিমী 
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পবরবিবতদত যেন মৃতুযেণ্ড পবরবতটন  দর যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হয়, তেন তা ক বলমাে আসামীর 

জীবদনর বাব  সময় ালদ  কবাঝাদব। Laxman Nashkar V. State of W.B. reported in (2000) 7 SCC 

626 মামলায় ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট পুনরুদেে  দরন কয, সাধারর্ত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বলদত আসাবমর 

প্রা ৃবত  জীবদনর অ্ববশষ্ট সময় াদলর জনয  ারােণ্ডদ  কবাঝাদব; এই জাতীয় সাজা প্রাপ্ত ক ানও অ্পরাধী  ারা 
বববধ অ্নুসাদর তার সাজার এ বর্ অ্াংশ েমা কপদত পাদরন, তদব যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে কশষ হওয়ার আদগ 

উপযুক্ত সর ার উক্ত অ্পরাধীর পুদরা সাজা েমা না  রদল বতবন েয়াংবিয়ভাদব মুবক্ত পাওয়ার অ্বধ ারী হন না। 
সুতরাাং, কযোদন Godse (পূঙ্গবজামিমির), Maru Ram (পূঙ্গবজামিমির), and Ratan Singh (পূঙ্গবজামিমির) -মামলার 

বসদ্ধাদন্তর আদলাদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট এ জন বযবক্তর জীবনবযাপী  ারাবাস, কসোদন যাবজ্জীবন 

 ারােদণ্ডর সাজা প্রোদনর সময় কোষী বযবক্তদ  তার বাব  জীবন  ারাগাদর বন্দী রাোর বনদেটশ বেদয় আোলত 

ক ানও ভুল  দরদে বদল বলা যায় না।  

আইদনর অ্বিানবর্ হল এই কয, যতের্ পযটন্ত আইদনর প্রাসবি  ববধাদনর অ্ধীদন সর ার  তৃট  যাবজ্জীবন 

 ারােণ্ড বাবতল বা হ্রাস না  রা হয়, যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত এ জন বন্দী আইনত তার বাব  জীবন  ারাগাদর 

 ার্াদত বাধয। তদব, আমরা এোদন Maru Ram (পূঙ্গবজামিমির) মামলার এ বর্ অ্াংদশর  ো উদেে  রা 
প্রাসবি  বদল মদন  বর কযোদন ববচারপবত  ৃষ্ণ আইয়ার ববন্দদত্বর হতাশার ববষয়বর্ উপলবি  রদত, অ্স্কার 

ওয়াইল্ড বলবেত “The Ballad of Reading Gaol”  ববতা কেদ  ব েু পঙবক্ত উদেে  রা উপযুক্ত বদল মদন 

 দরবেদলন। 

 বব বদলন: 

“আবম জাবন না আইনগুবল সবঠ  ব না,  
অ্েবা আইনগুবল ভুল ব না, 
আমরা যারা কজদল আবে  
তারা সবাই জাবন কয, এর প্রাচীর শবক্তশালী; 
আর প্রবতবর্ বেন এ  বেদরর মদতা,  
এমন এ  বের যার প্রবতবর্ বেন েীঘট।” 

এই রায়বর্দত আরও উদৃ্ধত হদয়বেল: 
“আমাদের প্রদতযদ র মদধয ব েু এ র্া মদর বগদয়বেল  

এবাং যা মদর বগদয়বেল তা বেল আশা। 
* * * * 

ববষাক্ত আগাোর মদতাই জঘনয  াজগুদলা  
কজদলর বাতাদস ভাদলা  দর ফুদর্ ওদঠ: 
মানুদষর মদধয ভাদলা ব েু বলদত এর্াই আদে” 

ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট ধারাবাবহ ভাদব বদলদে কয যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্েট হদছ েবণ্ডত বযবক্তর প্রা ৃবত  
জীবদনর অ্ববশষ্ট পুদরা সময় াদলর জনয  ারােণ্ড। অ্েটাৎ, যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কভাগ ারীর মুবক্তর জনয "কশষ 
 োবর্" রাজবনবত  েমতার উপর নযি  রা হদয়দে। ভারতীয় আইনসভা সম্প্রবত েণ্ড সম্পব টত ব েু ববধান 
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প্রর্য়ন  দরদে যা ভারতীয় কপনাল ক াদে অ্ন্তভুটক্ত  রা হদয়দে। কযমন -ধারা ৩৭৬এ, ধারা ৩৭৬বে, ধারা 
৩৭৬ই। এই ধারাগুদলার ববষয়বস্তু বনম্নরূপ: 
ধারা-৩৭৬ এ মৃতুযর  ারর্ বা ভুক্তদভাগীর অ্বববছন্ন উবদ্ভদের অ্বিার ফলেরূপ শাবি- কয ক উ, অ্পরাধ 
 দর উপ-ধারা (১) বা ধারা ৩৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর অ্ধীদন এবাং এই জাতীয়  বমশন চলা ালীন এ বর্ 
আঘাত অ্নুভূত হয় যা মবহলার মৃতুযর  ারর্ হয় বা মবহলাদ  অ্ববরাম উবদ্ভে অ্বিায় পবরর্ত  দর, তাদ  
শাবি কেওয়া হদব অ্নবধ   ারােদণ্ড েবণ্ডত কময়াে যা ববশ বেদরর  ম হদব না, তদব এবর্ যাবজ্জীবন  ারােণ্ড 
হদত পাদর, যার অ্েট কসই বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব   ারােণ্ড বা মৃতুযর সাদে  ারােণ্ড হদত পাদর।  

ধারা ৩৭৬-বে গর্ ধষটর্- কযোদন এ  বা এ াবধ  বযবক্ত েল গঠন  দর বা এ বর্ সাধারর্ অ্বভপ্রায়দ  
সামদন করদে অ্বভনয়  দর ধষটর্  রা হয়, কসই বযবক্তদের প্রদতয দ  ধষটদর্র অ্পরাধ বদল গর্য  রা হদব 
এবাং তাদ  অ্নবধ   ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদব এ বর্ কময়াদে যা ববশ বেদরর  ম হদব না, তদব যা আযু় 
পযটন্ত বািদত পাদর যার অ্েট কসই বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব   ারােণ্ড এবাং জবরমানা;  

তদব শতট োদ  কয, এই ধরদনর জবরমানা েবতগ্রি বযবক্তর বচব ৎসা বযয় এবাং পুনবটাসদনর জনয নযায়সিত 
এবাং যুবক্তসিত হইদব;  

আরও প্রেি কয এই ধারার অ্ধীদন আদরাবপত কয ক ানও জবরমানা েবতগ্রি বযবক্তদ  প্রোন  রা হদব।  

ধারা ৩৭৬-ই পুনরাবৃবি অ্পরাধীদের শাবি- কয  াউদ  এর আদগ ধারা ৩৭৬ বা ধারা ৩৭৬ এ বা ধারা ১ 
৩৭৬ এবব বা ধারা ৩৭৬ বে বা ধারা ৩৭৬ বে বা ধারা ৩৭৬ বেবেবব এর অ্ধীদন েণ্ডনীয় অ্পরাদধ কোষী 
সাবযি  রা হদয়দে এবাং পরবতটী াদল কয ক ানও ধারার অ্ধীদন শাবিদযাগয অ্পরাদধ কোষী সাবযি  রা 
হদয়দে তাদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদব যার অ্েট কসই বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব   ারােণ্ড 
বা মৃতুযর সাদে  ারােণ্ড হদত হদব।  

এই ববধানগুবলদত 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' শব্দগুবলর পদর 'যার অ্েট বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর পুদরা সমদয়র 
জনয  ারােণ্ড' শব্দগুবল অ্ন্তভুটক্ত  রা হদয়দে। 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' এর অ্েট "কোষী বযবক্তর প্রা ৃবত  
জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয  ারােণ্ড''- ভারতীয় সুপ্রীম ক াদর্টর পূবটাপর এই এ ই র ম মতামদতর 
পদরও ভারতীয় আইনসভা "যার অ্েট কসই বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সমদয়র জনয  ারােণ্ড" শব্দগুবল 
আইদন অ্ন্তভুটক্ত  দরদে যা এ বর্ নতুন ধরদনর শাবি এবাং এবর্ ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট প্রেি যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ডর সাংজ্ঞার বযােযায় সন্তুষ্ট না হদয় প্রর্য়ন  রা হদয়দে।  

কপনাল ক াদের ৪৫ ধারা অ্নুসাদর জীবদনর অ্েট যবে জীবন না কবাঝায় তাহদল পূদবটাক্ত েদণ্ডর ববধান আনার 
প্রদয়াজনীয়তা  ী বেল। অ্েটযাৎ ভারদতর সুপ্রীম ক াদর্টর বসদ্ধান্তই সমূ্পর্ট এবাং চূিান্ত নয়। এেনও যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ডর অ্েট বনদয় অ্দন  ববভ্রাবন্ত রদয়দে।  

এর্া ব  বলা কযদত পাদর কয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড হদলা মৃতুযেণ্ড এবাং যা এ জন যাবজ্জীবন  ারােণ্ডপ্রাপ্ত 
বযবক্তদ  মৃতুযর আগ পযটন্ত মৃতুযর জনয 'ওদয়বর্াং রুম'-এ ববসদয় রাোর সমেট ? পযাদরাদল মুবক্ত বযাতীত এই 
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ধরদনর জীবন মৃতুযেদণ্ডর কচদয়  ম ব েু নয় যা প্রার্ঘাতী ইনদজ শন বেদয় কশষ হয়। এই পবরবিবতদত প্রশ্ন 
উদঠ কয মৃতুযেদণ্ডর কচদয় যাবজ্জীবন  ারােণ্ড  ম শাবি ব  না?  

Godse, AIR 1961 SC 600 এবাং Maru Ram (1981) 1SCC 107 মামলার বসদ্ধান্ত যা পরবতটীদত 
ধারাবাবহ ভাদব Sambha J; Drishan J; (1974) 1SCC 196; Ratan Singh (1976) 3SCC; Ranjit 
Singh (1984) 1SCC 31; Ashok Kumer, (1991) 3SCC 498 এবাং Subash Chander, (2001) 4SCC 
458 মামলায় অ্নুসরর্  রা হদয়বেল কসই বসদ্ধান্ত ববদবচনায় বনদয় Sriharan’s case, (2016) 7SCC 1 
ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট পযটদবের্ কেন কয, কপনাল ক াদের ৫৩ ও ৪৫ ধারা অ্নুসাদর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 
এ মাে অ্েট হদছ  ারাববন্দর অ্ববশষ্ট জীবদনর জনয  ারােণ্ড তদব তা েণ্ড হ্রাদসর প্রােটনার অ্বধ ার ইতযাবে 
সাদপদে। Vikash Yadav V State of U.P. reported in (2006) 9 SCC 541 মামলায় েণ্ডাদেদশর 
ঔবচতয বনদয় প্রশ্ন কতালা হদয়বেল কযোদন হাইদ ার্ট এ বর্ অ্পবরববতটত সমদয়র েণ্ডাদেশ অ্েটযাৎ ইবেয়ান 
কপনাল ক াদের ৩০২ ধারার অ্ধীন ২৫ বের এবাং ২০১ ধারার অ্ধীন ৫ বেদরর  ারােণ্ডাদেশ বেদয়বেল এবাং 
শতট বেদলা কয উভয় েণ্ডাদেশ ধারাবাবহ ভাদব  াযট র হদব। ইবেয়ান সুপ্রীম ক ার্ট  তৃ  পযটদবের্ কেওয়া 
হয় কয, হাইদ ার্ট  তৃ  আবপল ারীদের উপর অ্পবরববতটত সমদয়র েণ্ডাদেশ আদরাপ ক ানও ভুল বসদ্ধান্ত 
নয়। এোদন সামানয পবরবতটন  রা হয় অ্েটযাৎ ইবেয়ান কপনাল ক াদের ২০১/৩৪ ধারার অ্ধীন েণ্ডাদেশ 
এ সাদে  াযট র হদব। Rajendra Prashad V State of U.P মামলার অ্নুগামী Dalbir Singh V. State 
of Panjab, (1979) 3 SCC 745 মামলায় ববচারপবত বভ আর  ৃষ্ণা আইয়ার এবাং বেএ কেশাই পযটদবের্ 
কেন কয,,  দঠারভাদব 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' বলদত মানুদষর পুদরা জীবদনর  ারােণ্ড কবাঝায়; তদব বািদব তা 
েণ্ড প্রোন ারী আোলদতর ইছায় ১০ বের কেদ  ১৪ বেদরর মদধয  ারাবাদসর সমান হদত পাদর যা এই শতট 
সাদপে কয যাবজ্জীবন  ারােণ্ডাদেশ ততবেন পযটন্ত িায়ী হদব যতবেন জীবন িায়ী হদব কযোদন অ্পরাধীর 
েুদন েভাদবর বযবতিমী ইবিত রদয়দে এবাং সমাজ তার িারা সৃষ্ট অ্বাধ ঝুাঁব  এিাদত পাদর না।  

তদব যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে বনধটারর্  দর কেওয়ার মাধযদম ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট বনবটাহী ববভাগ  তৃট  
েণ্ড হ্রাস  রার েমতা প্রদয়াদগর বযাপাদর ববচাবর  হিদেপ শুরু  দরদে। উোহরর্েরূপ 
১৫/২০/২৫/৩০/৩৫ বেদরর আদগ ক ানও মাজটনা গ্রহর্  রা যাদব না। এই পদ্ধবত আদমবর ান এবাং ইাংবলশ 
সাজা প্রোন পদ্ধবতদত পযাদরাদল মুবক্তর ধারর্ার সাদে সামঞ্জসযপূর্ট নয় বরাং বহু পুরাতন পদ্ধবত কযোদন 
ববচার রা বনদজদের বন র্  তৃটত্ব বজায় রাদেন। যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর অ্বনবেটষ্টতা এবাং অ্পরাধীর মৃতুয না 
হওয়া পযটন্ত ববন্দেশার সম্ভাবয েবত এই সমাদলাচনাদ  উদস্ক কেয় কয এবর্ এ বর্ চূিান্তভাদব অ্সামঞ্জসয 
েণ্ডাদেশ।  

Union of India V. Dharam Paul মামলায় করসপনদেন্ট ধরম পলদ  পূদবট কপনাল ক াদের ৩৭৬ এবাং 
৪৫২ ধারায় কোষী সাবযি  রা হদয়বেল এবাং ১০ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড কেওয়া হদয়বেল। ঐ মামলায় বতবন 
জাবমন কপদয় মামলা ারী পবরবাদরর ৫ জন সেসযদ  হতযা  দরবেদলন। তারপর তাদ  কপনাল ক াদের ৩০২ 
ও ৩৪ ধারায় ববচার  দর মৃতুযেণ্ড প্রোন  রা হদয়বেল। ভারদতর হাইদ ার্ট এবাং সুপ্রীম ক ার্ট মৃতুযেণ্ড বহাল 
করদেবেল।  
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বতবন গভনটদরর বন র্ এ বর্ জীবনবভোর আদবেন  দরবেদলন যা প্রতযােযান  রা হদয়বেল। এরপর বতবন 
ভারদতর রাষ্ট্রপবতর বন র্ জীবনবভোর আদবেন  দরবেদলন যা ১৩ বের ৫ মাস পদর প্রতযােযান  রা 
হদয়বেল এবাং সাজা  াযট র  রার তাবরে বনধটারর্  রা হদয়বেল। ইদতামদধয, বতবন কপনাল ক াদের ৩৭৬, 
৪৫৭ ধারায় োলাদসর আদেশ কপদয়বেদলন। এই সবন্ধেদর্, বতবন রাষ্ট্রপবতর িারা তার জীবনবভোর আদবেদনর 
বসদ্ধান্ত বনদত ববলদম্বর  ারর্দ  বভবি  দর এ বর্ বরর্ আদবেন  দরবেদলন। হাইদ ার্ট ববভাগ তার বরর্ 
আদবেন গ্রহর্  দরন এবাং মৃতুযেণ্ডাদেশদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড পবরর্ত  দর। ফদল, ইউবনয়ন অ্ফ ইবেয়া 
এ বর্ আবপল োদয়র  দর। এই আবপদল ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট করসপনদেন্ট ধরম পলদ  ইদতামদধয তার 
িারা  ার্াদনা  ারাবাদসর সময়সহ প্র ৃত  ারাবাদসর কময়াে ৩৫ বের পূর্ট হওয়ার পর মুবক্ত কেওয়ার 
বনদেটশনা বেদয়বেল। শবচন  ুমার বসাংদহর মামলায়, আবপল ারী শাবচনদ  কপনাল ক াদের ৩৬৩, ৩৭৬ (এ), 
৩০২ এবাং ২০১ (২) ধারায় এবাং কযৌন অ্পরাধ কেদ  বশশুদের সুরো আইন ২০১২ এর ধারা ৫ (১) (এম) ও 
৬ ধারায় েণ্ডনীয় অ্পরাদধর জনয কোষী সাবযি  রা হদয়বেল এবাং তাদ  মৃতুযেণ্ড কেওয়া হদয়বেল। 

জবলপুদরর মধয প্রদেদশর হাইদ ার্ট শচীদনর  রা আবপদল মৃতুযেদণ্ডর আদেশ বহাল রাদেন। ভারদতর সুপ্রীম 
ক ার্ট পযটদবের্ কেন কয আদলাচয অ্পরাধবর্ মৃতুযেণ্ড  াযট র  রা ের ার এমন অ্পরাদধর কশ্রবর্দত নাও 
পিদত পাদর। যাইদহা , অ্পরাদধর গুরুতর পবরবিবত মাোয় করদে এই বসদ্ধান্ত কেওয়া হদয়বেল কয সাধারর্ 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা চূিান্তভাদব অ্পযটাপ্ত হদব। তেনুসাদর, সুপ্রীম ক ার্ট ক ানও মাজটনা োিাই নূযনতম 
২৫ বেদরর  ারােদণ্ডর মাধযদম যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর আদেশ বেদয়বেল।  

আরও আদেশ কেওয়া হদয়বেল কয ইদতামদধয কয সাজা োর্া হদয় কগদে তা সমন্বয়  রা হদব। Nanda 
Kishore Vs. State of Madhya Pradesh মামলায় আবপল ারীদ  কপনাল ক াদের ৩০২,৩৬৩,৩৬৬, 
এবাং ৩৭৬ (২) (i) এর অ্ধীদন অ্পরাদধর জনয কোষী সাবযি  রা হদয়বেল এবাং মৃতুযেদণ্ড েবণ্ডত  রা 
হদয়বেল যা মধয প্রদেশ হাইদ ার্ট  তৃট  বহাল রাো হদয়বেল। আবপল ারীর ববরুদদ্ধ প্রায় ৮ বের বয়সী 
এ বর্ কমদয়দ  ধষটর্ ও হতযার অ্বভদযাগ বেল। ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট আবপলবর্ আাংবশ  মঞু্জর  দরবেল এবাং 
সাজা বেবলদয় ক ানও মাজটনা োিাই প্র ৃত অ্দেট পবচশ বেদরর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজার আদেশ 
বেদয়বেল। Viran Gyanlal Rajput Vs. State of Maharastra (ICL 2018 SC 1179) মামলার কেদে, 
আবপল ারীদ  কপনাল ক াদের ৩০২ এবাং ২০১ ধারায় েণ্ডনীয় অ্পরাদধর জনয এবাং কযৌন অ্পরাধ কেদ  
বশশুদের সুরো আইন, ২০১২ এর ১০ ও ৪ ধারার অ্ধীদন ১৩ বের বয়সী কমদয়দ  অ্পহরর্, ধষটর্ এবাং 
হতযার জনয এবাং প্রমার্ অ্েৃশয  রার অ্পরাদধ কোষী সাবযি  রা হদয়বেল। ইবেয়ান কপনাল ক াদের ৩০২ 
ধারায় অ্পরাদধর জনয তাদ  মৃতুযেণ্ড আইবপবসর ৩৬৬ ধারায় ১০ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড এবাং ২০০ র্া া 
জবরমানা অ্নাোদয় এ  বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড, কযৌন অ্পরাধ কেদ  বশশুদের সুরো আইদনর ১০ ধারায় ৭ 
বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড এবাং ২০০ র্া া জবরমানা অ্নাোদয় আরও এ  বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড এবাং 
আইবপবসর ২০১ ধারায় ৭ বেদরর সশ্রম  ারােণ্ড এবাং ২০০ র্া া জবরমানা অ্নাোদয় আরও এ  বেদরর 
সশ্রম  ারােণ্ড কেওয়া হদয়বেল। এই আইদনর ১০ ধারায় সুবনবেটষ্ট অ্বভদযাগ না ো ায় আবপল ারী বনদেটাষ 
প্রমাবর্ত হন, হাইদ ার্ট অ্নয অ্পরাদধর কেে কোষী সাবযি রর্ ও সাজা বহাল করদেবেল।  

ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট আবপল বনষ্পবি  দর বদলন কয, ''যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি সাংঘবর্ত অ্পরাদধর 
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গুরুতরতার সাদে সমানুপাবত  হদব না এবাং সবটাবধ   দঠার পদ্ধবতদত নারী ও বশশুদের ববরুদদ্ধ অ্পরাদধর 
জবাব কেওয়ার প্রদয়াজন কমর্াদব না। তেুপবর, যবেও আমরা উপদর লেয  দরবে কয অ্বভযুক্ত বযবক্তর 
সাংদশাধদনর সম্ভাবনা পুদরাপুবর বাে কেওয়া হয়বন, তবুও আমরা আবপল ারী পদে অ্নুদশাচনা এবাং পুনরায় 
অ্পরাধ  রার সম্ভাবনা সম্পদ ট ববচাবর  আোলত এবাং হাইদ াদর্টর সদচতন অ্াংশবর্ ভাগ  বর। পবরদশদষ, 
আবপল ারীর শাবি মৃতুযেণ্ড কেদ   বমদয় যাবজ্জীবন  ারােণ্ড  রা হয়, যার মদধয আবপল ারী 
বাধযতামূল ভাদব েমা োবব না  দর সবটবনম্ন ২০ বের  ারােণ্ড কভাগ  রদবন। Amar Singh Yadav Vs. 
State of U.P. মামলায় আবপল ারীদ  ইবেয়ান কপনাল ক াদের ৩০২, ৩০১ এবাং ৪৩৬ ধারার অ্পরাদধর 
জনয কোষী সাবযি  রা হদয়বেল, আবপল ারীদ  ৩০৭ ধারায় যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়বেল, ৪৩৬ 
ধারায় ৭ বেদরর সশ্রম  ারােদণ্ড েবণ্ডত  রা হদয়বেল এবাং মৃতুযেদণ্ডও েবণ্ডত  রা হদয়বেল এবাং আইবপবসর 
৩০২ ধারায় ১০০০০/- রুবপ জবরমানাও  রা হদয়বেল। ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট এই আবপল বনষ্পবি  দর 
বদলন কয অ্বভযুক্ত অ্মর বসাং যাোবদ  মৃতুযেদণ্ডর আদেশ কেওয়া বঠ  হয়বন। তেনুসাদর, এই সাজাবর্দ  
 বমদয় যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড পবরর্ত  দর এ বর্ পযটদবের্ কেন কয, দ্রুত মুবক্তর ববষয়বর্ ববদবচনার আদগ 
তাদ  নূযনতম ৩০ বের কজল োর্দত হদব। Shri Bhagwan V. State of Rajasthan, (2001) 6 SCC 
296 ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট মৃতুযেদণ্ডর আদেশ হ্রাস  দর বনদেটশ বেদয়বেল কয আবপল ারীদ  ইদতামদধয 
 ারাদভাগ ৃত সময়সহ  মপদে ২০ বের  ারােণ্ড কভাগ না  রা পযটন্ত  ারাগার কেদ  মুবক্ত কেওয়া যাদব 
না। ।  

Prakash Dhawal Khairnar (Patil) V. State of Maharashtra, [(2002) 2SCC 35] মামলায় ভারতীয় 
সুপ্রীম ক ার্ট মৃতুযেদণ্ডর রায় বাবতল  দর বনদেটশ বেদয়বেল কয, আবপল ারীদ  ইদতামদধয তার িারা 
 ারাদভাগ ৃত সময়সহ  মপদে ২০ বের  ারােণ্ড কভাগ  রদত হদব। Nazir Khan and others V. 
State of Delhi, (2003) 8 SCC 461 মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম ক ার্ট বদলবেল কয, এই অ্পরাদধর গুরুতরতা 
এবাং অ্পরাদধর ভয়াবহ প্র ৃবত এবাং প্র াবশত ও প্র াবশতবয পবরর্বত ববদবচনা  রদল হদয়দে তার ভয়াবহ 
প্র ৃবত ববদবচনা  রদল এ কেদে যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ২০ বের হদল উপযুক্ত হদব। অ্বভযুক্ত আবপল ারীরা 
ক ানও মাজটনা পাওয়ার অ্বধ ারী হদব না। Haru Ghosh V. State of West Bengal, (2009 ) 15 SCC 
মামলায় এই বসদ্ধাদন্ত উপনীত হদয়বেল কয, “আমরা আবপল ারী/অ্বভযুক্তদ  তার সারা জীবদনর  ারােদণ্ডর 
প্রিাব বেবছ না; তদব আমরা পযটদবের্  বর কয আবপল ারী/অ্বভযুক্তর কেদে যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্র ৃত 
 ারাগাদরর সাজা ৩৫ বেদরর  ম হদব না, যার অ্েট, আবপল ারী/অ্বভযুক্তদ  নূযনতম ৩৫ বেদরর জনয 
 ারাগাদর ো দত হদব। ভারদত যেনই মৃতুযেণ্ডদ  যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড পবরর্ত  রা হদয়দে কযোদন অ্বভযুক্ত 
অ্পরাধবর্ গুরুতর প্র ৃবতর, কসোদন যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কেওয়ার সময় সুপ্রীম ক ার্ট নূযনতম ২০ বের বা ২৫ 
বের বা ৩০ বের বা ৩৫ বের  ারােদণ্ডর সময়সীমা পুনরুদেে  দরদে। তদব েমাসহ এই জাতীয় বনবেটষ্ট 
কময়াদের সময়সীমা কশষ হওয়ার পদর  দয়বের বনোঃশতটভাদব মুবক্ত পাওয়ার ক ানও অ্দলাপনীয় অ্বধ ার কনই 
এবাং এবর্ ক বল শাবি হ্রাস  রা বাবরত  রার উদিদশযই। ক াোয় োমদত হদব তা আোলদতর বন র্ আরও 
অ্স্পষ্ট।  

মানুদষর জীবদনর পুদরা সময় ধদর চলা শাবির কচদয় োরাপ ক ানও শাবি হদত পাদর না।  
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মৃতুযেদণ্ডর মামলার মদতা না হদয়, সাংববধাদনর ১০৩ অ্নুদছদে আবপল ববভাদগ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর 
আবপদলর ববষদয় ক ানও ববদশষ ববদবচনা পায় না যা তাদের শাবি হ্রাস বা ববপরীত হওয়ার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ 
 দর। সারা জীবন কজদল  ার্াদনা, অ্সুি ও বৃদ্ধ হওয়া এবাং কসোদন মারা যাওয়া এ র্া ভয়াং র অ্বভজ্ঞতা। 
এবর্ 'ববধটত মৃতুযেণ্ড' যা আনুষ্ঠাবন ভাদব হ্রাস বা োদির সাদে যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বহসাদব পবরবচত। কপাপ 
িাবন্সস তার সাম্প্রবত  প্রচারপে "Fratelli Tutti"- কত এবর্দ  "কগাপন মৃতুযেণ্ড" বহসাদব অ্বভবহত 
 দরদেন। বতবন পরামশট বেদয়দেন কয, স ল ববন্দর "আশার অ্বধ ার" প্রাপয এবাং বদলদেন, "যবে আপবন 
এ বর্  ারা দে আশাদ  ববন্দ  দর রাদেন, তাহদল সমাদজর ক ান ভববষযৎ োদ  না"  

ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫  এর সুববধা পাওয়ার জনয যাবজ্জীবন  ারােণ্ডপ্রাপ্ত ক ানও কোষী 
অ্বধ ারী ব  না এবাং যবে বতবন অ্বধ ারী হন তাহদল  ীভাদব কেওয়া হদব এবাং যাবজ্জীবন  ারােণ্ডপ্রাপ্ত 
ক ানও আসাবমর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে বা সময়সীমা  তবেন হদব অ্েটযাৎ  ীভাদব গর্না  রা হদব তা 
বসদ্ধান্ত কনওয়ার জনয প্রাসবি ।  

মূল ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদর ধারা ৩৫  এর ববধান বেল না। ধারা ৩৫  প্রেদম ৫ ই কম, ১৯৯১-এ 
ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সাদলর আইন নাং ১৬) িারা ক াে অ্ব 
বিবমনাল প্রবসবেউদর অ্ন্তভুটক্ত  রা হদয়বেল। যার ববষয়বস্তু বনম্নরূপ:  

ধারা ৩৫ : েণ্ডপ্রাপ্তরা কয মামলায় কহফাজদত রদয়দেন-কযোদন ক ানও বযবক্ত তার কোষী সাবযি হওয়ার সময় 
কহফাজদত োদ  এবাং কয অ্পরাদধর জনয তাদ  কোষী সাবযি  রা হয় তাদ  মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড 
েবণ্ডত  রা হয় না, কসোদন আোলত সাজা কেওয়ার কেদে ো দত পাদর  ারাবাস, তার কোষী সাবযি হওয়ার 
আদগই তার কহফাজদতর অ্বববছন্ন সময় ববদবচনা  রুন।  

অ্েটযাৎ ১৯৯১ সাদলর ১৬ নাং আইদনর অ্ধীদন এ ই মামলার সাজা প্রোন  রার সময় ক ানও আসাবমর 
কহফাজদতর ধারাবাবহ  সময় ববদবচনা  রা আোলদতর ইছাধীন বেল। উক্ত ববধানবর্ কয অ্পরাদধর জনয 
মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েণ্ডনীয় না হদল কোষী সাবযি  রা যায় না কস কেদে প্রদযাজয বেল না।  

এরপদর, আইনসভা ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সাদলর উবনশ) িারা 
পূবটবতটী ববধানবর্ বাে বেদয় ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদর ধারা ৩৫ এ-কত এ বর্ নতুন ববধান অ্ন্তভুটক্ত 
 দর যা বনম্নরূপোঃ  

“৩৫ । (১) ক বলমাে মৃতুযর সাদে েণ্ডনীয় অ্পরাদধর মামলা বযাতীত, যেন ক ানও 
আোলত ক ানও অ্পরাদধর জনয কোষী সাবযি  দর এবাং কোষী সাবযি হওয়ার পদর, এই 
জাতীয় অ্বভযুক্তদ  কয ক ানও  ারােণ্ড, সাধারর্ বা  দঠার কময়াদে সাজা প্রোন  দর, তা 
 ারােদণ্ডর সাজা কেদ  বাে কেদব, এই অ্পরাদধর সাদে জবিত ো ার সময় অ্বভযুক্ত 
ইদতামদধয কহফাজদত ো দত পাদর। (২) উপ-ধারা (১) এ উবেবেত কোষী সাবযি হওয়ার 
পূদবট কহফাজদতর কমার্ সময়সীমা যবে অ্বভযুক্তদ  েবণ্ডত  রা হয় তার  ারােদণ্ডর কচদয় 
কববশ হয়, তদব অ্বভযুক্তদ   ারােদণ্ডর সাজা কেওয়া হদয়দে বদল গর্য  রা হদব এবাং তাদ  
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মুবক্ত কেওয়া হদব এ বাদর, যবে অ্নয ক ানও অ্পরাদধর সাদে জবিত ো ার প্রদয়াজন না 
হয় তদব কহফাজদত ো দল; এবাং যবে অ্বভযুক্তদ  এই জাতীয় সাজা োিাও ক ানও 
জবরমানা প্রোদনর সাজাও কেওয়া হয়, তদব জবরমানা মঞু্জর  রা হদব।“  

ধারা ৩৫  (১) এর ববধান ববদশ্লষর্  দর কেো যাদছ:  

(১) এ জন অ্বভযুক্ত বযবন ক ানও অ্পরাদধর জনয কোষী ব ন্তু তার শাবি ক বল মৃতুযেণ্ড নয় বতবন েবণ্ডত 
সাজা কেদ  োদির সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী।  

(২)  ারােদণ্ডর সাজা কেদ  ববদয়াজন  রা আইনগত হু ুম।  

(৩) আইনসভায় এ জাতীয় নতুন প্রর্ীত ববধানগুবল কেদ  স্পষ্ট কয অ্বভযুক্ত বযবক্তদের যেন তাদের মৃতুযেদণ্ডর 
শাবিদযাগয অ্পরাধ বযাতীত অ্নয অ্পরাদধর জনয কোষী সাবযি  রা হয় তেন তাদের সুববধা কেওয়ার জনয 
এই ববধানবর্ অ্ন্তভুটক্ত  রা হদয়দে।  

পযটাদলাচনাধীন রাদয় বলা হদয়বেল কয, “ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫  মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর কেদে প্রদযাজয নয়। অ্বভযুক্ত বযবক্ত অ্বধ ার বহসাদব কোষী সাবযি হওয়ার আদগ 
কহফাজদত ো া সমদয়র ববদয়াজন োবব  রদত পাদরন না। এবর্ আোলদতর এ বর্ কেছাধীন েমতা। এবর্ 
মৃতুযেদণ্ডর শাবিদযাগয ক ানও অ্পরাদধর কেদে প্রদযাজয হদত পাদর না। যবেও 'ক বল' শব্দবর্ ধারা ৩৫ -কত 
বযবহৃত হদয়দে, ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৪০১ এবাং কপনাল ক াদের ৫৩ ধারা ববদবচনা না 
 দর আইনসভায় 'ক বল' শব্দবর্ সবন্নদবশ  রা হদয়দে তদব প্রচবলত আইদনর আওতায় 'ক বল' শদব্দর 
বযবহার ক ানও পােট য সতবর  দর না  ারর্ েণ্ডাদেদশর োি/হ্রাস ক বল সর াদরর  াদে ববপরীত হদয়দে। 
(আমাদের িারা বনম্নদরোবঙ্কত)  

ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন, ২০০৩-এ “ক বল মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর ঘর্না 
োিা" প্রবতিাপন  রা হদয়বেল এবাং “অ্েবা যাবজ্জীবন  ারােণ্ড” শব্দগুবল মুদে কফলা হদয়বেল। এ ইভাদব, 
“may” শব্দবর্ মুদে কফদল 'shall' শব্দবর্র প্রবতিাবপত  রা হদয়দে এবাং এবর্ও সরবরাহ  রা হদয়দে কয, 
“এবর্ (আোলত)  ারােদণ্ডর সাজা কেদ  ববদয়াজন  রদত হদব। প্রশ্ন হদলা, সাংদশাধনীর পবরদপ্রবেদত, 
পযটাদলাচনাধীন মামলায় এই পযটদবের্ আইনত সিবতপূর্ট ব  না। (আমাদের িারা আোরলাইন  রা)  

“shall” শদব্দর বযবহার এ বর্ ধারর্া সতবর  দর কয বনবেটষ্ট ববধানবর্ অ্পবরহাযট। Sinik Motors V. State 
of Rajasthan (AIR 1961 SC 1480) মামলায় জাবস্টস কহোদয়তউোহ পযটদবের্ কেন কয “shall” 
সাধারর্ত বাধযতামূল  তদব প্রসি বা উদিশয বভন্ন ব েু বুঝাদল  েনও  েনও এবর্ এভাদব বযােযা  রা হয় 
না। U.P.V. Babu Ram (AIR 1961 SC 751) মামলার কেদে ভারদতর সুপ্রীম ক ার্ট আরও পযটদবের্ কেন 
কয, ক ানও আইন যেন আপাতেৃবষ্টদত 'shall' শব্দবর্ বযবহার  দর তেন এবর্ বাধযতামূল  হয় তদব আোলত 
আইনসভার আসল উদিশয বনধটারর্  রদত পাদর আইনবর্র পুদরা ববষয় মদনাদযাগ সহ াদর পযটাদলাচনা  দর। 
যবে বববভন্ন ববধান এ ই শব্দ 'shall'- এর সাদে সাংযুক্ত োদ  এবাং যবে তাদের  ারও সাদে আইনসভার 
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উদিশয সম্পদ ট স্পষ্ট হয় কয, ‘shall’ শব্দবর্ অ্বশযই এ বর্ বাধযতামূল  বা বনদেটশনামূল  অ্েট কেওয়া 
উবচত, তাহদল এবর্ বনদেটশ  রদত পাদর অ্নযানয ববধাদনর কেদেও এ ই বযােযা উপিাপন  রা উবচত (Hari 
Vishnu Kasnath V. Ahmed Ishaque AIR 1945 SC 233)। ‘shall’ শব্দবর্ যবে ক ানও সাংদশাধনীর 
মাধযদম ‘may' শদব্দ প্রবতিাবপত হয়, তদব এবর্ এ বর্ েুব শবক্তশালী ইবিত হদব যা ‘shall’ এর বযবহার ঐ 
ববধানদ  অ্পবরহাযট  দর কতাদল।  

আইন বযােযার উপর মযািওদয়দল বলা হদয়দে কয, আইদনর ভাষা যবে িযেটদবাধ  হয় এবাং কসই ভাষার েুবর্ 
যুবক্তসিত অ্েট োদ  তদব কয বযােযাবর্ শাবি এিাদত পাদর তা গ্রহর্  রদত হদব। এ ইভাদব, এেবতয়ার এবাং 
পদ্ধবত সম্পব টত আইনগুবল যবে েণ্ডপ্রোদনর সাদে সম্পব টত হয় তদব তা  দঠারভাদব বযােযা  রদত হদব। 
পদ্ধবতর ববধানগুবলর সাদে সম্মবত েবণ্ডত হওয়ার জনয োয়বদ্ধ বযবক্তর ববরুদদ্ধ  দঠারভাদব  াযট র  রা হদব 
এবাং যবে ক ানও অ্স্পষ্টতা বা সদন্দহ োদ  তদব তা তার পদে যোযেভাদব সমাধান  রা হদব। ধারা ৩৫  
পদ্ধবতগত আইন বহসাদব সাংযুক্ত  রা হদয়দে যা অ্বধ ার ও  তটবয প্রদয়াদগর জনয এবাং েুেটশা লাঘদবর জনয 
 াযটপ্রর্ালী এবাং পদ্ধবত বনধটারর্  দর।  

কফৌজোবর আইন তার ববিৃত অ্দেট 'মূল কফৌজোবর আইন' এবাং 'পদ্ধবতগত কফৌজোবর আইন' উভয়ই বনদয় 
গবঠত। মূল কফৌজোবর আইন অ্পরাধগুবল সাংজ্ঞাবয়ত  দর এবাং তার জনয শাবি বনধটারর্  দর কযোদন 
পদ্ধবতগত কফৌজোবর আইন মূল কফৌজোবর আইন পবরচালনা  রদত সাহাযয  দর এবাং অ্পরাধী এবাং আইন 
ভি ারীদের কেদ  সমাজদ  রো  রদত সহায়তা  দর। পদ্ধবতগত আইদনর অ্ভাদব, মূল কফৌজোবর আইন 
েুব কববশ গুরুত্ব পাদব না  ারর্ প্রদয়াগ ারী বযবিা বযাতীত মূল কফৌজোবর আইন িারা আইন লঙ্ঘদনর জনয 
কয শাবি কেওয়া হদয়বেল তা আনুষ্ঠাবন তা এবাং োবল অ্নুশীলন বহসাদব ো দব। কফৌজোরী  াযটবববধ কপনাল 
ক াদের  মবিদমন্টাবর এবাং কফৌজোবর আইদন  াযটবববধর বযেটতা মূল কফৌজোবর আইনদ  মারাত্ম ভাদব 
প্রভাববত  রদব। মূল কফৌজোবর আইন এর েভাবগত  ারদর্ েপবরচাবলত পাদর না। পদ্ধবতগত আইদনর 
অ্ভাদব, মূল কফৌজোবর আইনবর্ প্রায় অ্েটহীন হদত পাদর।  

ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন, ২০০৩ িারা ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদর ধারা ৩৫  
অ্ন্তভুটক্ত  দর আইনসভা ক বলমাে মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর মামলা বযাতীত কোষী বযবক্তদের কহফাজদত 
ো া ালীন সময় ববদয়াজদনর ববধান প্রোন  দরদে। আইনসভা অ্সাবধানতাবশত 'ক বল' শব্দবর্ বযবহার 
 দরবন। মৃতুযেদণ্ডর েদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর কেদে বযবতিম সীমাবদ্ধ  রদত 'ক বল' শব্দবর্ ধারা ৩৫  
বযবহৃত হদয়দে। অ্েটযাৎ ক বল মৃতুযেদণ্ডর েদণ্ড েণ্ডনীয় অ্পরাদধর কেদে ধারা ৩৫  এর সুববধা পাওয়া যাদব 
না। এবর্ হদলা অ্পরাদধর এ বর্  যার্াগবর যা শুধু মৃতুযেদণ্ড েণ্ডনীয়। মৃতুযেদণ্ডর েদণ্ড েণ্ডনীয় না হওয়া অ্নযানয 
অ্পরাদধর কেদে েণ্ডপ্রাপ্তদের কহফাজদত ো া মামলায়  ারােদণ্ডর কময়াে ববদয়াজদনর ববধান রদয়দে।  

সুতরাাং, কযসব অ্পরাধীদ  কোষী সাবযি  রা হয় ও অ্পরাধবর্ ক বল মৃতুযেদণ্ডর েদণ্ড েণ্ডনীয় নয় তারা ক াে 
অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫  এর সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী তাদের  ারােদণ্ডর কেদে কয সময় 
তেন্ত বা অ্নুসন্ধান বা ববচাদর বযয়  রা হদয়বেল। ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫  এর সুববধা 
অ্েী ার  রার অ্েট হদছ যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত কোষী বযবক্তর প্রবত সোশয় আইনগত ববধাদনর 
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বাধযতামূল  বযবহার প্রতযাহার  রা। জনাব আবরফ সুবনবেটষ্টভাদব উদেে  দরদেন কয ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর ৩৯৭ ধারার ববধানগুবল উপযুটক্ত মতামতদ  সমেটন কেয় কয বেদরর বহসাদব যাবজ্জীবন 
 ারােদণ্ডর এ বর্ কশষ এবাং বনধটারর্দযাগয কময়াে রদয়দে । ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৯৭ ধারা মদত 
এ  মামলায় েবণ্ডত সাজা কভাদগর পদর অ্নয মামলার সাজা প্রোন  রা হদল তা চালাদনা শুরু হদব।  

বনধটাবরত বেদরর শদতট যবে না প্রেম  ারােণ্ড এ বর্ বনবেটষ্ট সমদয় কশষ না  রা যায় তাহদল বিতীয় কোষী 
সাবযি রর্ ও সাজা  াযট র  রা যায় না।  

কপনাল ক াদের ৪৫ ধারায় 'জীবন' এর অ্েট সাংজ্ঞাবয়ত  রা হদয়দে কয যাবজ্জীবন  ারােণ্ড অ্পরাধীর 
প্রা ৃবত  জীবদনর সবর্া জুদি প্রসাবরত। 'জীবন'-এর সাংজ্ঞা কেওয়ার কেদে কপনাল ক াদের ৪৫ ধারাবর্ 
নমনীয়। আমরা যবে 'প্রসিবর্ কেদ  বভন্ন ব েু প্রবতয়মান না হওয়া পযটন্ত' বা যবর্ এ সাদে ববদবচনা  বর 
তাহদল উবেবেত নমনীয়তা স্পষ্ট হদব। অ্নয  োয়, অ্প্রতযেভাদব বলা হদয়দে কয আইনসভার বববভন্ন উদিশয 
কপনাল ক াদের মদধয উপবিত যা 'জীবন' এর সাধারর্ অ্দেটর ববপরীত। অ্েটাৎ, কপনাল ক াদের ৪৫ ধারায় 
“জীবন'-এর সাংজ্ঞা কেওয়া হদয়দে কয, 'মানুদষর জীবন' তা চূিান্ত, কশষ এবাং পরম সাংজ্ঞা নয় পরবতটী 
শব্দগুবলর পবরদপ্রবেদত, কসগুদলা হদছ, 'প্রসিবর্ কেদ  বভন্ন ব েু প্রবতয়মান না হওয়া পযটন্ত'।  

কপনাল ক াদের ৬৫ ধারায় এই বলা হদয়দে কয, অ্পরাধবর্ যবে কজল ও জবরমানা উভয় শাবিদযাগয হয় 
কসদেদে জবরমানা প্রোদনর কেলাবপ হদল আোলত অ্পরাধীদ   ারাবরর্  রার বনদেটশ কেয় যা ঐ অ্পরাদধর 
জনয সদবটাচ্চ বনধটাবরত  ারােদণ্ডর কময়াদের এ -চতুেটাাংশ অ্বতিম  রদব না। যেন  ারােণ্ড ও জবরমানা 
প্রোন  রা তেন জবরমানা পবরদশাধ না  রার জনয  ারােদণ্ডর সীমা ধারা ৬৫-কত বলা হদয়দে। 
উোহরর্েরূপ, কপনাল ক াদের ৩০২ ধারায় েণ্ডনীয় অ্পরাদধ মৃতুযেণ্ড বা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর শাবি প্রোন 
 রা যায় এবাং জবরমানার জনযও োয়ী  রা যায়। যবে ক ানও অ্বভযুক্তদ  কপনাল ক াদের ৩০২ ধারায় কোষী 
সাবযি  রা হয় এবাং যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এবাং ৫০,০০০/- র্া া জবরমানা  রা হয়, জবরমানার পবরমার্ 
অ্পবরদশাদধর কেদে, তাদ  আরও এ বর্ কময়াদে সশ্রম  ারােণ্ড কভাগ  রদত হদব যা হদত পাদর পুদরা 
সমদয়র এ -চতুেটাাংশ বা আোলত িারা বনবেটষ্ট ৃৃ্ত আরও ক ানও  ম সময় াল।  

অ্বভযুক্ত যবে জবরমানার পবরমার্ পবরদশাধ  রদত বযেট হয় তদব  ীভাদব বতবন কেলাবপ পবরমাদর্র  ারদর্ 
সাজা কভাগ  রদবন যেন যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কময়াে মাদন আসাবমর  ারাগাদর কশষ বনোঃশ্বাস অ্ববধ হয়। 
যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর ববষদয় জামটান এ বর্ শীষটিানীয় মামলায় (45 B Verf GE 187, Decision, 21 June 
1977) জামটান কফোদরল সাাংববধাবন  আোলত েী ৃবত বেদয়বেল কয,  মপদে ক ানও এ বেন তাদ  তার 
োধীনতা বফবরদয় কেওয়া োিা এ জন বযবক্তদ  কজার  দর তার োধীনতা হরর্  রা রাদষ্ট্রর মূল আইদন 
মানবব  মযটাোর ববধাদনর পবরপন্থী হদব। এই উপসাংহারবর্ই সাাংববধাবন  আোলতদ  এবর্ সন্ধান  রদত 
পবরচাবলত  দরবেল কয,  ারা  তৃটপদের  তটবয বেল যাবজ্জীবন  ারােণ্ডপ্রাপ্ত ববন্দর পুনবটাসদনর কচষ্টা  রা 
এবাং কয ক ানও সম্প্রোদয়র মদধয এই পুনবটাসন সাাংববধাবন ভাদব প্রদয়াজন বেল যা মানবব  মযটাোদ  তার 
ক ন্দ্রববনু্দ বহসাদব প্রবতবষ্ঠত  দরবেল । Vinter and others V. United Kingdom (২০০৯-৯ জুলাই, 
২০১৩ এর আদবেন নাং ৬৬০৬৯) মামলায় ইউদরাপীয় মানবাবধ ার আোলদতর গ্রযাে কচম্বার রায় বেদয়বেল কয 
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যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত সমি অ্পরাধীদের মুবক্তর সম্ভাবনা এবাং েণ্ডাদেদশর পযটাদলাচনা উভদয়রই অ্বধ ার 
আদে। এই েুই অ্বধ াদরর বযবিা  রদত বযেট হওয়ার অ্েট হদলা আদবেন ারীরা অ্মানবব  বা অ্বমাননা র 
আচরর্ বা শাবি কেদ  মুক্ত হওয়ার জনয ইউদরাপীয়ান  নদভনশন অ্ন বহউমযান রাইর্স (ইবসএইচআর) এর 
৩ অ্নুদছদের অ্ধীদন তাদের অ্বধ ার কেদ  ববঞ্চত  রা হদয়বেল। এই রায়বর্দত কেো কগদে কয সমি 
ববন্দদের আরও ভাল ভববষযদতর জনয ব েু আশা বজায় রােদত সেম হওয়া ের ার কযোদন তারা আবার 
সমাদজর পূর্ট সেসয হদত পাদর। এই রায়বর্ অ্ন্তবনটবহতভাদব েী ৃবত কেয় কয, আশা মানব বযবক্তর এ বর্ 
গুরুত্বপূর্ট এবাং গঠনমূল  বে । শাবিমূল  নযায়ববচার সাংদশাধনমূল  এবাং ববতরর্মূল  নযায়ববচার উভদয়র 
সববশষ্টযগুবলদ  এ বেত  দর। সাংদশাধনদযাগয মাো অ্পরাধীদ  শাবি প্রোন এবাং ভুক্তদভাগীর সাদে তার 
েুদভটাদগর জনয উদিদগর  ো বলার মাধযদম অ্পরাধী এবাং ভূক্তদভাগীর মদধয সমতা চাওয়ার সাদে জবিত। 

েবের্ আবি ার সাাংববধাবন  আোলদতর ববচারপবত লাউবর অ্যা ারমযান S.Vs. Dodo (CCT/1/01) মামলায় 
পযটদবের্  দরদেন কয, শুধু যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর কেদে নয়, েণ্ডর্ীয়  ারাবদরাদধর কয ক ানও সময়দ  
নযায়সিত  রার কচষ্টা  রার জনয অ্পরাধ এবাং  ারােদণ্ডর সময় াদলর মদধয আনুপাবত তা সম্পদ ট 
অ্নুসন্ধান না  রা অ্বদহলা এবাং তা অ্েী ার না  রা মযটাোর ক ন্দ্রববনু্দ। মানুষ এমন ক ানও পর্য নয় যার 
োম সাংযুক্ত  রা যায়; মানুষ সহজাত এবাং অ্বনবেটষ্ট মূদলযর সৃবষ্ট, তাদের বনদজরাই কশষ বহসাদব ববদবচনা  রা 
উবচত, ক বল কশষ হওয়ার উপায় বহসাদব নয়'', ২০০৩ সাদল  াউবন্সল অ্ফ ইউদরাদপর মন্ত্রীদের  বমবর্ এই 
জাতীয় ববন্দদের বযবিাপনার ববষদয় ববিাবরত সুপাবরশ  দরবেল যাদত  ারাবাদসর র্ধ্াংসাত্ম  প্রভাব এিাদনা 
যায় এবাং ববন্দদের সমাদজ সাফদলযর সাদে অ্াংশগ্রহদর্র সাম্ভাবযতার বৃবদ্ধ ও উন্নয়ন হয় এবাং তারা তাদের 
মুবক্তর পদর আইন কমদন চলদত পাদর। ২০০৩ সাদলর শতটাধীন মুবক্তর (পযাদরাল) সুপাবরদশর ববধাদন বলা 
হদয়দে কয সমি ববন্দদের জনয পযাদরাল ববদবচনা  রা উবচত। ইউদরাপীয়  ারাগার বববধ কজার বেদয়বেল কয 
স ল েবণ্ডত ববন্দদের  ারােদণ্ডর সময় াল এ বর্ োবয়ত্বশীল এবাং অ্পরাধ-মুক্ত জীবনযাপন  রদত সেম 
 রার জনয বেজাইন  রা উবচত। অ্ধযাপ  ে. কজবস া কহনবর  াযটত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড সম্পদ ট সামবগ্র  
আদলাচনায় অ্ন্তভুটক্ত  রার প্রদয়াজনীয়তার ববষদয় বযাপ ভাদব বলদেদেন। বতবন লেয  দরদেন কয  ারাগাদর 
ভবতটর সময় বযবক্তর বয়স গর্নার এ বর্ গুরুত্বপূর্ট উপাোন হওয়ায় ভাচুটয়াল জীবনদ  সাংজ্ঞাবয়ত  রদত 
বেদরর বহসাদব সময়সীমা িাপদন অ্সুববধা রদয়দে। এবর্ মদন রােদত হদব কয ক ানও অ্পরাধী বভবেদমর উপর 
কয  ষ্ট আদরাপ  দরবেল তারদচদয় কববশ বযো গ্রহর্  দর ব না। এ জন অ্পরাধী, তার প্রা ৃবত  মৃতুয 
অ্ববধ, তার মৃতুযেদণ্ডর আদগ প্রবতবেন মারা যায়, তার এ বর্ বনবেটষ্ট পবরর্বতর উপায় হওয়া উবচত, বনদজর 
মদধয কশষ হওয়া উবচত নয়। যুক্তরাদজযর সুপ্রীম ক ার্ট Osborn V. The Parole Board (2013 UK SC 61) 
মামলায় এই বসদ্ধাদন্ত কপাাঁদেবেল কয মানবব  মযটাোর এমন এ বর্ পদ্ধবত প্রদয়াজন যা কসই বযবক্তদের সম্মান 
 দর যাদের অ্বধ ারগুবল বসদ্ধাদন্তর িারা উদেেদযাগযভাদব েবতগ্রি হদয়দে। পযটাদবেদর্ বলা হয় কয, 
অ্বনবেটষ্ট াদলর েণ্ডাদেশ কভাগ ারী ববন্দদের সম্ভাবয মুবক্ত ববদবচনা  রার সময় এবাং কোলা শদতট তাদের 
সম্ভাবয িানান্তর সম্পদ ট পযাদরাল কবাদেটদ  প্রশ্ন  রার সময় পযাদরাল কবাদেটর সামদন শুনাবন  রদত কেওয়া 
মানব মযটাোর জনয প্রদয়াজন। নযায়ববচার ক বল  রা উবচত নয়, বরাং প্র াশয ও বনোঃসদন্দদহ  রা উবচত বদল 
মদন  রা হয়।  

আইন বযােযার নীবতগুবল বনদেটশ  দর কয এ বর্ আইন অ্বশযই সামবগ্র ভাদব বযােযা  রা উবচত। কয শব্দগুবল 
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ক বলমাে এ বর্ অ্েট বেদত সেম তা অ্বশযই কসই অ্েট বেদব। সাধারর্ শব্দগুবলদ  অ্বশযই সাধারর্ অ্েট 
কেওয়া উবচত। কপনাল ক াদের ধারা ৪৫, ৫৩, ৫৫, ৫৭ এবাং ৬৫ এর ববধানগুবল, ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫ , ৩৯৭, ৪০১ এবাং ৪০২ এবাং কপনাল ক াদের এবাং কফৌজোবর  াযটবববধর ব েু 
ববধান, েয বপ্রজনস এযাে এবাং তার অ্ধীদন সতবর বববধদ  যবে আইন বযােযার নীবত অ্নুযায়ী বযােযা  রা হয় 
তাহদল কেো যাদব কয, 'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' অ্েট েবণ্ডত বযবক্তর প্রা ৃবত  জীবদনর বাব  সময় াদলর জনয 
 ারােণ্ড চূিান্ত উপসাংহার নয়।  

বববভন্ন েমা সাংিান্ত প্রশাসবন  বনদেটশাবলী  ারা আইন এবাং এর অ্ধীন প্রর্ীত বববধ অ্নুসাদর সমদয় সমদয় 
বন্দীদের কেওয়া হয়। বপ্রজনস আইদন ো া ববধানগুবল ক বল পদ্ধবতগত। এই আইদনর প্রিাবনাদতই বলা 
হদয়দে কয এই আইনবর্ আোলদতর আদেদশ  ারারুদ্ধ বন্দীদের সম্পব টত আইনদ  সুসাংহত  রার উদিদশয। 
বববধগুবল মও ুফ ৃত সাজার সময় ালসহ প্রাসবি  ববষয়াবে ববদবচনা  দর ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর 
ধারা ৪০১ এর অ্ধীদন েণ্ডাদেশ মও ুদফর ববষদয় সর ারদ  সেম  রার এ বর্ পদ্ধবতর ববধান  দর।  

পূবটবতটী ববধানবর্ বাবতল  দর ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  ধারাদত নতুন ববধান অ্ন্তভুটক্ত  রার 
 ারদর্ পবরবিবতর পবরবতটন বা সৃবষ্ট  রা হদয়দে এর্া সরবরাহ  দর কয, ক বল মৃতুযেদণ্ড েবণ্ডত (কজার 
কেওয়া) অ্পরাদধর কেে বযতীত, যেন ক ানও আোলত ক ানও অ্পরাদধর জনয অ্বভযুক্তদ  কোষী সাবযি 
 দর এবাং কোষী সাবযি হওয়ার পদর, এই জাতীয় অ্বভযুক্তদ  কয ক ানও কময়াদে (কজার কেওয়া হদয়দে) 
 ারােণ্ড প্রোন  দর, তেন আোলত ঐ অ্পরাদধর সাদে সম্পব টত কমার্  ারােদণ্ডর কময়াে কেদ  ইদতামদধয 
কহফাজদত ো া ালীন সময়দ  বাে বেদবন। ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন, ১৯৯১ এর 
আদগ প্রর্ীত আইন কেদ  'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড' শব্দবর্ মুদে কফলার পবরদপ্রবেদত এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল 
প্রবসবেউর (সাংদশাধন) আইন, ২০০৩  াযট র  রার মাধযদম আইনসভা, যারা  ল্পনা  দরবেদলন এবাং 
'যাবজ্জীবন  ারােণ্ড'-এর শাবি বনধটারর্  দর বেদয়বেদলন এবাং 'অ্বশযই ববদয়াজন  রদব' শব্দগুদলা বযবহার 
 দরবেদলন, এর মাধযদম ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫  এর ববধান বাধযতামূল   রা হদয়দে 
এবাং কোষীদের ব েুর্া সুববধা কেওয়ার জনয তার অ্বভপ্রায় প্র াশ  দরদে; যাবজ্জীবন  ারােদণ্ড েবণ্ডত বযবক্তরা 
যবে অ্বধ ারী হয় তদব তারা আইনগত োদির অ্বধ ারী।  

উদিশয স্পষ্ট কয েবণ্ডত বযবক্তদ  ববচারাধীন ববন্দ বহসাদব তার  ারাবাদসর সময়বর্দ  গর্য  রার অ্বধ ার 
কেওয়া হয়। এই বরবভউদত আমাদের বসদ্ধান্ত হদলা আমরা যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর সাজা  মাদনার বাধযতামূল  
বববধবদ্ধ ববধাদনর বািবতা এবাং বযবহাবর  প্রভাব কেেদত বযেট হদয়বে।  

এোদন উদেে  রা প্রাসবি  কয, কসই অ্নুযায়ী এ জাতীয় সুববধা কেওয়ার জনয বাাংলাদেদশর সুপ্রীম ক াদর্টর 
হাইদ ার্ট ববভাগ ২৯.০৫.২০১৭ তাবরদের ১২/১৭ নাং সা ুটলার জাবর  দরদে। উবেবেত ববজ্ঞবপ্তর ববষয়বস্তু 
বনম্নরূপ:- ·  

 

বাাংলাদেশ সুপ্রীম ক ার্ট 
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হাইদ ার্ট ববভাগ 
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সা ুটলার নাং ১২/১৭       তাবরেোঃ ২৯/০৫/২০১৭ 

ববষয়োঃ The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারার ববধান অ্নুসরর্ প্রসদি। 

 

The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারা অ্নুযায়ী শাবি ক বলমাে মৃতুযেণ্ড এরুপ 
অ্পরাধ বযাতীত অ্নযানয অ্পরাদধর কেদে সশ্রম বা ববনাশ্রম কয ক াদনা প্র াদরর  ারােণ্ড প্রোনিদম প্রচাবরত 
রায় বা আদেদশ আসামীর মামলা ববচারাধীন ো া অ্বিায় আসামী  তৃট   ারা কহফাজদত ো া/অ্বিানরত 
সময় াল তার কমার্ েদণ্ডর সময় াল হদত ববদয়াগ (deduct) হদব। যবে এ ই অ্পরাদধর জনয মামলা 
ববচারাধীন ো া অ্বিায় আসামীর  ারা কহফাজদত ো া/অ্বিানরত সময় কমার্ েদণ্ডর সময় াদলর অ্বধ  
হয়, তদব আসামী তার েণ্ড কভাগ সম্পন্ন  দরদে বদল গর্য হদব এবাং অ্নয ক াদনা অ্পরাদধর  ারদর্ 
 ারাগাদর আর্  রাোর প্রদয়াজন না হদল অ্ববলদম্ব তাদ  মুবক্ত প্রোন  রদত হদব। এরুপ কেদে আসামীদ  
যবে  ারােদণ্ডর অ্বতবরক্ত অ্েটেণ্ড প্রোন  রা হয় তাহদল আসামীর উক্ত অ্েটেণ্ড মও ুফ হদয়দে মদমট গর্য 
হদব। 

২। ব ন্তু লেয  রা যাদছ কয, অ্দন  কেদেই আোলত ও ট্রাইবুযনাদলর রাদয়  ারােণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর কমার্ 
 ারােদণ্ডর সময় াল হদত মামলা ববচারাধীন ো া অ্বিায় আসামীর  ারা কহফাজদত ো া/অ্বিানরত 
সময় াল ববদয়াদগর ববষদয় ক াদনা প্র ার বনদেটশনা প্রোন  রা হদছ না বা হদলও সাজা পদরায়ানায় 
(Conviction Warrant) তা উদল¬ে  রা হদছ না। ফদল  ারা  তৃটপে আসামীর েদণ্ডর কমার্ কময়াে হদত 
মামলা ববচারাধীন ো া অ্বিায় আসামীর  ারা কহফাজদত অ্বিান ালীন সময় াল ববদয়াগ  রা হদত বা উক্ত 
সময় াল  ারােদণ্ডর কমার্ কময়াে হদত অ্বধ  হদল আসামীদ  তাৎেবর্ ভাদব মুবক্ত প্রোন  রদত (যবে না 
অ্নয অ্পরাদধ তাদ   ারাগাদর আর্  রাো আবশয  হয়) ব াংবা কেেমদত,  ারােদণ্ডর অ্বতবরক্ত অ্েটেণ্ড 
মও ুফ গর্য  রা হদত ববরত ো দে, যা আইনগত বববধ ববধাদনর লাংঘন। 

৩। এমতাবিায়, কফৌজোরী মামলায় আোলত ও ট্রাইবুযনালসমূহ-ক  আসামীদ  কোষী সাবযিিদম  ারােণ্ড 
প্রোন  রতোঃ প্রেি রায় বা আদেদশ এবাং সাজা পরায়ানায়  ারা  তৃটপদের প্রবত The Code of Criminal 
Procedure, 1898 এর 35A ধারার ববধান মদত সশ্রম বা ববনাশ্রম কয ক াদনা প্র াদরর  ারােণ্ডপ্রাপ্ত 
আসামীর কমার্  ারােদণ্ডর সময় াল হদত মামলা ববচারাধীন ো া অ্বিায় আসামীর  ারা কহফাজদত 
ো া/অ্বিানরত সময় াল বাে কেওয়ার এবাং উক্ত সময় াল  ারােদণ্ডর কমার্ কময়াে হদত অ্বধ  হদল 
আসামীদ  তাৎেবর্ ভাদব মুবক্ত প্রোন (যবে না অ্নয অ্পরাদধ তাদ   ারাগাদর আর্  রাো অ্বশয  হয়) ও 
 ারােদণ্ডর অ্বতবরক্ত অ্েটেণ্ড মও ুফ গর্য  রার আদেশ সুস্পষ্টভাদব রাদয় ও সাজা পদরায়ানায় উদেে  রার 
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বনদেটশ প্রোন  রা কগল। 

৪। সদবটাপবর The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারার ববধান মদত আোলত ও 
ট্রাইবুযনালসমূদহর রায় বা সাজা পদরায়ানায় (Conviction Warrant) ক াদনা  ারােণ্ড প্রাপ্ত আসামীর মামলা 
ববচারাধীন ো া অ্বিায়  ারা কহফাজদত ো া/অ্বিানরত সময় ববদয়াদগর (deduct) ববষয়/বনদেটশনা উদেে 
না ো দলও  ারা  তৃটপে  তৃট  উক্ত আইদনর ববধান মদত আসামীর কমার্  ারােণ্ড হদত মামলা ববচারাধীন 
ো া অ্বিায় আসামী  তৃট   ারা কহফাজদত ো া/অ্বিানরত সময় বাে বেদত এবাং উক্ত সময় াল 
 ারােদণ্ডর কমার্ কময়াে হদত অ্বধ  হদল আসামীদ  তাৎেবর্ ভাদব মুবক্ত প্রোন (যবে না অ্নয অ্পরাদধ 
তাদ   ারাগাদর আর্  রাো আবশয  হয়) ও  ারােদণ্ডর অ্বতবরক্ত অ্েটেণ্ড মও ুফ গর্য  রদত আইনত 
ক াদনা বাধা কনই। 

৫। উদেেয কয, যবে এ জন আসামী এ ই সমদয় এ াবধ  ববচারাধীন মামলায় আর্  হদয়  ারা কহফাজদত 
অ্বিান  দর, কসদেদে প্রদতয  মামলায় আসামী  দব প্রেম কগ্রফতার হদয়  ারা কহফাজদত অ্বিান  রা 
শুরু  দরদে এবাং/অ্েবা জাবমদনর শতট ভদঙর জনয কগ্রফতার হদয় সমদয় সমদয়  ারাগাদর অ্বিান  দরদে 
তার কমার্ সময় াল প্রদতয  মামলার কমার্  ারােদণ্ডর কময়াে হদত ববদয়াগ (deduct)  রদত হদব। ক ননা, 
এ জন আসামী প্রবতবর্ আলাো মামলায় কয  ারােণ্ড প্রাপ্ত হয়, তার প্রদতয বর্ কেদে ৩৫  ধারায় প্রেি 
সুববধা কভাগ  রদত অ্বধ ারী। আরও উদেেয কয, 63 DLR (AD) 18 মামলার 41 নম্বর পযারা ও 63 DLR 
(2008) 363 মামলার রাদয়র আদলাদ  The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারার 
ববধান ভূতাদপেভাদব প্রদয়াগদযাগয ববধায় কফৌজোরী  াযটবববধদত ৩৫  ধারা সাংযুবক্তর পূদবট কয সব মামলা 
োদয়র হদয় চলমান আদে কস সব মামলার প্রদতয  আসামী এ ধারায় প্রেি সুববধা কভাদগর অ্বধ ারী হদবন। 

 

(আবু সসয়ে বেলজার কহাদসন) 

করবজোর, হাইদ ার্ট ববভাগ।” 
 

বাাংলাদেদশ যাবজ্জীবন  ারােে ববচাবর  ও বনবটাহী আদেদশর এ  জবর্ল সাংবমশ্রদর্ পবরনত হদয়দে। 
তাবি ভাদব যাবজ্জীবন  ারােদে েবেত এ জন যুব  এ জন বৃদদ্ধর চাইদত অ্দন  কববশ বের  ারাগাদর 
 ার্াদত পাদর। অ্নযবেদ  এ জন বয়স্ক বযবক্তর জীবদনর বাব  অ্াংশ  ারাগাদর অ্বতবাবহত হওয়ার সম্ভাবনা 
প্রবল। যাবজ্জীবন  ারােদে েবেত অ্দন  বন্দীরই  ারাগাদর মৃতুয ঘর্ার সম্ভাবনা রদয়দে। সমাদজর উবচত 
যাবজ্জীবন  ারােেদ  মানবব ভাদব বযবহাদরর উপায় কবর  রা। যবে যাবজ্জীবন  ারােদে েবেত স দলর 
জনয  ারাগাদরর বাইদর আসার পে রুদ্ধ  দর কেওয়া হয় তাহদল েে প্রোদন সদতযর নীবতদ  প্রবতবষ্ঠত  রা 
সম্ভব হদব না।  ারা বযবিাপনায় আজীবন  ারােদের ব েু কনবতবাচ  প্রভাব রদয়দে, কযমন- বন্দীরা বৃদ্ধ 
হদত ো দব এবাং এর ফদল  ারাগাদর বদয়াবৃদ্ধ বযবক্তদের সাংেযা কবদি যাদব। সাধারর্ত কববশরভাগ  ারাবন্দী 
গরীব এবাং েুোঃি হয়। সমাদলাচ দের মদত, সারাজীবদনর জনয  ারােে প্রোদনর মাধযদম বন্দীর মানবাবধ ার 
অ্েী ার  রা হয় ক ননা এর ফদল বন্দীর মুবক্ত পাওয়ার সম্ভাবনা রবহত হদয় যায় এবাং ভববষযৎ বনদয় তার 
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ক ান আশা োদ  না। আন্তটজাবত  মানবাবধ ার আইন শুধুমাে অ্তযন্ত গুরুতর অ্পরাদধর কেদে যাবজ্জীবন 
 ারােে প্রোন অ্নুদমােন  দর এবাং পযাদরালহীন যাবজ্জীবন  ারােে প্রোনদ  সমেটন  দর না। মুবক্তর 
সম্ভাবনা োিা যাবজ্জীবন  ারােে  ারা অ্ভযন্তদর বন্দীদ  অ্বনবেটষ্ট াল অ্বিাদন বাধয  দর। এর ফদল বন্দী 
শারীবর , মানবস  এবাং মনিাবি  সাং দর্ ভুগদত পাদর, সামাবজ ভাদব বববছন্ন হদত পাদর, তাদের বযবক্তগত 
োবয়ত্বদবাধ হারাদত পাদর, পবরচয় সাং দর্ ভুগদত পাদর এবাং এমনব  তারা আত্মহতযার পে ও কবদে বনদত 
পাদর।  

গুরুতর অ্সুিতা বনদয়  ারাগাদর জীবনযাপন  রা অ্তযন্ত েুববটষহ বযাপার। অ্ন্ধ ার সযাাঁতসযাাঁদত  ারা প্রদ াদষ্ঠ 
জীবন বনদজই কযন শরীর ও মদনর আততায়ী। আমাদের  ারাগার গুদলাদত বন্দীর সাংেযা এত কববশ কয এর 
মদধয েমবন্ধ হদয় আদস। এোদন বন্দীদের ঘুমাদনার মদতা যদেষ্ট জায়গাও কনই।  ারাগাদর বন্দীর সাংেযা 
বহুগুন কবদি যাওয়ায় তীি িান সাং দর্র সৃবষ্ট হদয়দে। গত  দয়  েশ  ধদর  ারাগাদর বন্দীদের সাংেযা 
কবদিই চদলদে। ক ান ক ান  ারাগাদর  ারা প্রদ াদষ্ঠ ঘুমাদনার জনয যদেষ্ট জায়গা না ো ায় বন্দীদের 
পালািদম ঘুমাদত হয়। এর ফদল বন্দীগদর্র মদধয মানবস  চাদপর সৃবষ্ট হয়। এোম কগাপবন : “The caging 
of America why do we lockup so many people” এ বদলদেন, যবে ক উ এ  বেদনর জনযও 
 ারাগাদরর মদধয োদ  এই অ্নুভূবত কস সারা জীবদনও ভুলদত পাদর না। সময় কেদম যায়। তীি আতঙ্ক, 
মানবস  সব লয, উদিগ, ববরবক্ত, ভয় সবব েু বমদশ এমন এ বর্  ুয়াশার আবরন  সতবর  দর যা প্রহরী এবাং 
যাদেরদ  পাহারা কেওয়া হয় তাদের স লদ ই আছন্ন  দর কফদল। অ্েটবনবত , সামাবজ  ও সাাংসৃ্কবত  
অ্বধ াদরর আন্তটজাবত  চুবক্তদত উদেে আদে, বন্দীদের সদবটাচ্চ মাদনর শারীবর  ও মানবস  োদিযর অ্বধ ার 
আদে। ভারদত  ৃষ্ণা আইয়ার  বমবর্ পুবলশ বাবহনীদত কববশ কববশ মবহলাদের বনদয়াগ  রার সুপাবরশ  দরবেল 
এ ো বচন্তা  দর কয মবহলা ও বশশু অ্পরাধীদের বনয়ন্ত্রর্  রদত তাদের গুরুত্বপূর্ট ভূবম া রদয়দে।  

বনোঃসদন্দদহ এবর্ সতয কয, সাধারর্ শাবন্ত ামী মানুদষর জীবদন ববপযটয় সৃবষ্ট  দর এমন অ্পরাদধর অ্পরাধী 
োিা এ বর্ সমাদজ শাবন্তপূর্ট ও বনভটয় জীবনযাপদনর অ্বধ ার মানুদষর রদয়দে। এ ইভাদব শবক্তশালী 
সাংস্কারমূল  এ বর্ তি অ্নুসাদর সভয সমাজ ক বল শাবিমূল  মদনাভাব এবাং প্রবতবহাংসাপরায়র্তার মাধযদম 
অ্জটন  রা যায় না।  

সাজার পবরমার্ বনধটারদর্র লেয এবাং উদিশয 'সমাজদ বন্দ্র ' হদত হদব এ সম্পব টত আইন অ্নুসরর্  রার 
মাধযদম। সমাজ ববরুদ্ধ উপাোদনর ববষদয় কয ক ানও ধরদর্র মানবস  ভয়, হুমব , ববপে বা বনরাপিাহীনতা 
কেদ  মুক্ত ো ার 'কমৌবল ' এবাং 'মানবব ' অ্বধ ার এ বর্ নাগবর  সমাদজর রদয়দে। সমাজ সবধভাদব 
প্রতযাশা  দর কয আোলত আনুপাবত তার মতবাে প্রদয়াগ  রদব এবাং উপযুক্ত ও প্রবতদরাধমূল  শাবি 
আদরাপ  রদব যা অ্পরাদধর গুরুতরতা ববদবচনায় যদোপযুক্ত হদব। এ বর্ মামলায় শাবির পবরমাপ অ্বশযই 
অ্পরাদধর নৃশাংসতা, অ্পরাধীর আচরর্ এবাং ভুক্তদভাগীর প্রবতরোমূল  এবাং অ্রবেত অ্বিার উপর বনভটর 
 দর। উপযুক্ত শাবি  াযট র  রার মাধযদম আোলত অ্পরাধীদের ববরুদদ্ধ নযায় ববচার পাওয়ার কেদে 
সমাদজর আদবেদন সািা কেয়। অ্যো সহানুভূবত কেবেদয় অ্পযটাপ্ত শাবি আদরাপ  রদল তা ববচার বযবিার 
আরও েবত  দর এবাং আইদনর  াযট াবরতা সম্পদ ট জনসাধারদর্র আিা  মায়। এ ইসাদে এবর্ স দলর 
মদন রােদত হদব কয, ভুক্তদভাগীদ  নযায়ববচার না বেদত পারদল কফৌজোবর ববচার বযবিা অ্সার হদয় পিদব। 
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কফৌজোবর ববচার বযবিায় অ্পরাদধর বশ ার বযবক্ত এ জন 'ভুদল যাওয়া মানুষ' হদয় কযদত পাদরন না। বতবনই 
সবদচদয় কববশ েবতগ্রি হদয়দেন। ববদশষ  দর হতযার ঘর্নায় তাাঁর পবরবার েবতগ্রি। সম্মান এবাং জীবন 
হারাদল তা পুনরুদ্ধার  রা না কগদলও েবতপূরর্ ব েুর্া সান্ত্বনা অ্ন্তত কেয়। কফৌজোবর ববচার বযবিার অ্দন  
কেদে বাাংলাদেশ বনদজদ  প্রগবতশীল বহসাদব ববদবচনা  দর। "আোহ নযায়ববচার, সোচার এবাং বনদজর 
আত্মীয়দের উপর বযয়  রার বনদেটশ কেন এবাং লাম্পর্য, অ্নযায় ও অ্ববচার কেদ  ববরত ো দত বদলন---
(পববে ক ারান, ১৬:৯০) "---- নযায়ববচার ও আইদনর মাধযম বযাতীত  াদরা জীবন ক দি বনও না, যা আোহ 
পববে কঘাষনা  দরদেন। এভাদবই বতবন আদেশ  দরন, যাদত কতামরা প্রজ্ঞা অ্জটন  রদত পাদরা"--(পববে 
ক ারান ৬:১৫১)। জীবন ও মৃতুয ঐশ্ববর   াজ এবাং সত টতার সাদে প্রদয়াগ  রার জনয ঈশ্বদরর এই  তৃটত্ব 
মানবসৃষ্ট আোলতগুদলার  াদে অ্পটর্  রা হদয়দে।  

আমরা যবে কপনাল ক াদের ৪৫, ৫৩, ৫৫ এবাং ৫৭ ধারার সাদে ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ৩৫  
এবাং ৩৯৭ ধারা পাঠ  বর এবাং উপদর ববর্টত বযােযাগুবল ববদবচনা  বর তদব কেো যায় কয, যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ডদ  ৩০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয বদল গর্য  রা কযদত পাদর।  ারা আইদনর অ্ধীদন প্রর্ীত 
বববধগুদলার প্রদয়াদগর মাধযদম এ জন ববন্দদ  সাধারর্, ববদশষ বা বববধবদ্ধ েমা  রা যায় এবাং উক্ত েমা 
তার  ারাবাদসর কময়াদের কিবের্ অ্নুসাদর কেওয়া হয়। তদব, আোলত যবে মামলার ঘর্না এবাং পবরবিবত 
এবাং অ্পরাদধর গুরুত্ব ও তীিতা এবাং জনসাধারর্ ও সমাদজর শাবন্তর উপর সাধারর্ প্রভাব ববদবচনা  দর 
এই েৃবষ্টভবি কপাষর্  দরন কয, অ্পরাধী তার োভাবব  মৃতুয পযটন্ত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড কভাগ  রদব, তাহদল 
অ্পরাধী ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫ - এর সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী হদব না। সবদচদয় 
গুরুতর কেদে, বাব  জীবদনর জনয এই েোদেশ আদরাপ  রা কযদত পাদর, যার অ্েট কসই কেদে জীবদনর 
অ্েট সমূ্পর্ট জীবন-ই। এই কেদে অ্পরাধীদের প্রবত েমার েৃবষ্টভবি সমাদজর প্রবত অ্ববচার বহসাদবই গর্য 
হদব। এই কেদে, ববন্দ কয ক ানও সময় মুবক্ত পাওয়ার কযাগয হদব না। এ ধরদনর বসদ্ধান্ত গ্রহদর্র জনয কয 
পবরবিবত ববদবচনা  রা প্রদয়াজন তা হদলা: (১) অ্পরাদধর পাবরপাবশ্বট তা; (২) আসাবমর পর্ভূবম; (৩) 
আসাবমর আচরর্; (৪) তার ভববষযদতর ববপজ্জন তা; (৫) উদিশয; (৬) পদ্ধবত এবাং (৭) অ্পরাদধর পবরমার্। 
কফৌজোবর ববচার বযবিায় ববপজ্জন  অ্পরাধীদের কমা াদবলা  রার জনয এবর্ এ বর্ সাধারর্ শাবিমূল  
ক ৌশল। কবন্থাম, অ্বস্টন, হার্ট, ক লদসন এবাং আরও ব েু আইনববে বদলন কয, আইন প্রর্য়ন ববচার ববভাদগর 
নয়, আইনসভার  াজ। ইাংলযাদে, এই নীবতবর্  দঠারভাদব অ্নুসরর্  রা হয়। Magor and St Mellons 
Rural District Council V. Newport Corporations [(1951) 2 All E Q 839] মামলায় হাউজ অ্ফ 
লেটস আবপল আোলদত লেট কেবনাংদয়র বসদ্ধান্তদ  বাবতল  দর বেদয়দে এই বদল কয, এবর্ “আইনসভার 
েমতার নগ্ অ্পবযবহার।” সাংববধাদন রাদষ্ট্রর বতনবর্ অ্দির মদধয েমতা পৃে   দর কেওয়া হদয়দে এবাং 
এ বর্ অ্দির উবচত নয় অ্নয অ্দির অ্বধদেদের সীমালঙ্ঘন  রা, অ্নযোয়, ববশৃঙ্খলা সৃবষ্ট হদব। রাদষ্ট্রর 
স ল অ্দির মদধয ক বল ববচার ববভাগই এই বতনবর্ অ্দির সীমাবদ্ধতার সাংজ্ঞা বেদত পাদর। এই মহান শবক্ত 
অ্বশযই ববচার ববভাগ িারা পরম ববনয় এবাং আত্মবনয়ন্ত্রদর্র মাধযদম প্রদয়াগ  রা উবচত। জুবেবসয়াল 
এবেবভজম ক ানও অ্বনয়বন্ত্রত বমসাইল নয় এবাং এবর্ অ্বশযই ববচাবর  েুোঃসাহবস তায় পবরর্ত হওয়া উবচত 
নয়। আোলদতর কযদ ান বসদ্ধাদন্তর এ বর্ আইনববজ্ঞান শাস্ত্রীয় বভবি ো া উবচত। এ জন ববচার  রাদষ্ট্রর 
আইন ও রীবতনীবত অ্নুযায়ী বসদ্ধান্ত কনন। বতবন নতুন আইন প্রবতটন  রদত পাদরন না তদব গঠনমূল  বযােযা 
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 রদত পাদরন এবাং আইনী ববদবচনার সুদযাগগুদলা বযবহার  রদত পাদরন। ববচাবর  েমতা প্রদয়াদগর কেদে 
আোলদতর উবচত সদবটািম বযােযা গ্রহর্  দর আইনত আদরাবপত বববধবনদষধ কমদন চলা। ববভবক্ত ও অ্স্পষ্টতা 
েূর  দর যাবজ্জীবন  ারােদণ্ডর এ বর্ বনবেটষ্ট সময় াদলর ববধান বির  দর আইন প্রর্য়ন  রার েমতা 
ক বলমাে আইনসভারই রদয়দে।  

তদব, উন্নয়ন এবাং দ্রুত পবরববতটত সমাদজর সাদে আইন বির ো দত পাদর না এবাং আইনদ  তার বনজে 
নীবতগুবলদ  বব াবশত  রদত হয়। উপযুটক্ত আদলাচনার পবরদপ্রবেদত এবর্ বলা কযদত পাদর কয যাবজ্জীবন 
 ারােণ্ডদ  ৩০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয বহসাদব গর্য  রা কযদত পাদর।  

ববত ট এিাদনার জনয এোদন উদেে  রা প্রাসবি  কয, আন্তজটাবত  অ্পরাধ ট্রাইবুযনাল  তৃট  আন্তজটাবত  
অ্পরাধ (ট্রাইবুযনাল) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সাদলর উবনশ নম্বর আইন) এর অ্ধীদন প্রেি শাবি 
বনয়ন্ত্রর্/বযবিাপনা/পবরচাবলত হদত হদব সাংববধাদনর ৪৭ (৩), ৪৭এ (১) এবাং (২) এবাং আন্তজটাবত  অ্পরাধ 
(ট্রাইবুযনাল) আইন, ১৯৭৩ এবাং এর অ্ধীন প্রর্ীত বববধ অ্নুসাদর। উবেবেত আইদনর অ্ধীদন এ জন কোষী 
বযবক্ত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা ৩৫  -এর সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী নয়।  

ঘর্নাসমূহ ও পাবরপাবশ্বট  অ্বিার আদলাদ  বরবভউ বপবর্শনবর্ উপযুটক্ত আদলাচনার মাধযদম বনদম্ন ববর্টত 
পযটদবের্ ও বনদেটশনাসহ বনষ্পবি  রা হদলা:  

১. আপাতেৃবষ্টদত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বলদত েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তর োভাবব  জীবন াদলর অ্ববশষ্ট পুদরা সময়দ  
কবাঝায়।  

২. যবে কপনাল ক াদের ৪৫ ও ৫৩ ধারার সাদে ৫৫ ও ৫৭ ধারা এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর 
৩৫  ধারা এ সাদে ববদবচনায় কনওয়া হয় তাহদল যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ৩০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয বদল 
গর্য  রা হদব।  

৩. তদব, ক াদনা আোলত, ট্রাইবুযনাল বা আন্তজটাবত  অ্পরাধ (ট্রাইবুযনাল) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সাদলর 
উবনশ নম্বর আইন) এর অ্ধীদন আন্তজটাবত  অ্পরাধ ট্রাইবুযনাল  তৃট  েবণ্ডত বযবক্তর োভাবব  মৃতুয না হওয়া 
পযটন্ত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হদল কসদেদে েবণ্ডত বযবক্ত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা 
৩৫ - এর সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী হদবন না।  

ঘর্না ও পাবরপাবশ্বট  অ্বিা ববদবচনা  দর বরবভউ আদবেন ারীদ  কয সাজা কেওয়া হদয়দে তা সাংদশাধন  রা 
হদলা এবাং তাদ  যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এবাং ৫০০০/- র্া া অ্েটেদে েবেত  রা হদলা, অ্েটেে অ্নাোদয় 
আরও ২ (েুই) মাদসর সশ্রম  ারােদণ্ডর আদেশ কেওয়া হদলা। 

সহৃেয় সহায়তার জনয আমরা ববজ্ঞ এবম াস ব উবরদের প্রবত আমাদের  ৃতজ্ঞতা প্র াশ  রবে।  

(এোদন উদেে  রদত হদব কয, এই ববষদয় শুনাবন চলা ালীন, তৎ ালীন অ্যার্বনট কজনাদরল জনাব মাহবুদব 
আলম ক াবভে-১৯ এ আিান্ত হদয় ২৭.০৯.২০২০ তাবরদে পরদলা গমন  দরন। বতবন এই মামলায় অ্দন  
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শ্রম বেদয়বেদলন এবাং আোলতদ  সহায়তা  দরবেদলন। এরপর, নববনযুক্ত ববচার  জনাব ওবায়েুল হাসানদ  
বনদয় কবঞ্চ পুনগটঠন  দর ববষয়বর্ পুনরায় শুনাবন  রা হদয়বেল। অ্তোঃপর নতুন বনদয়াগপ্রাপ্ত অ্যার্বনট কজনাদরল 
জনাব এ এম আবমনউবিন রাষ্ট্রপদে উপবিত হদয় প্রয়াত ব াংবেবন্ত মাহবুদব আলদমর সাববমশন গ্রহর্ 
 দরবেদলন।)  

 

ববচারপবত জনাব বমজটা হুদসন হায়োর 

আবম আমার ভাই ববচারপবত জনাব কমাহাম্মে ইমান আলী এবাং ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ীর কেওয়া 
রায় পদিবে। আবম ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ী প্রেি যুবক্ত ও বসদ্ধাদন্তর সাদে এ মত কপাষর্  রবে।  

 

ববচারপবত জনাব আবু ব র বসবি ী 

আবম আমার ভাই ববচারপবত জনাব কমাহাম্মে ইমান আলী এবাং ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ীর কেওয়া 
রায় পদিবে। আবম ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ী প্রেি যুবক্ত ও বসদ্ধাদন্তর সাদে এ মত কপাষর্  রবে।  

 

ববচারপবত জনাব কমা. নুরুজ্জামান 

আবম আমার ভাই ববচারপবত জনাব কমাহাম্মে ইমান আলী এবাং ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ীর কেওয়া 
রায় পদিবে। আবম ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ী প্রেি যুবক্ত ও বসদ্ধাদন্তর সাদে এ মত কপাষর্  রবে।  

 

ববচারপবত জনাব ওবায়েুল হাসান 

আবম আমার ভাই ববচারপবত জনাব কমাহাম্মে ইমান আলী এবাং ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ীর কেওয়া 
রায় পদিবে। আবম ববচারপবত হাসান ফদয়জ বসবি ী প্রেি যুবক্ত ও বসদ্ধাদন্তর সাদে এ মত কপাষর্  রবে।  

 

আোলদতর আদেশ 

বরবভউ বপবর্শনবর্ বনম্নবলবেত পযটদবের্ এবাং বনদেটশাবলীসহ সাংেযাগবরষ্ঠ বসদ্ধান্ত অ্নুসাদর বনষ্পবি  রা হয়:  

১. আপাতেৃবষ্টদত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড বলদত েণ্ডপ্রাপ্ত বযবক্তর োভাবব  জীবন াদলর অ্ববশষ্ট পুদরা সময়দ  
কবাঝায়।  
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২. যবে কপনাল ক াদের ৪৫ ও ৫৩ ধারার সাদে ৫৫ ও ৫৭ ধারা এবাং ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর 
৩৫  ধারা এ সাদে ববদবচনায় কনওয়া হয় তাহদল যাবজ্জীবন  ারােণ্ড ৩০ বেদরর  ারােদণ্ডর সমতুলয বদল 
গর্য  রা হদব।  

৩. তদব, ক াদনা আোলত, ট্রাইবুযনাল বা আন্তজটাবত  অ্পরাধ (ট্রাইবুযনাল) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সাদলর 
উবনশ নম্বর আইন) এর অ্ধীদন আন্তজটাবত  অ্পরাধ ট্রাইবুযনাল  তৃট  েবণ্ডত বযবক্তর োভাবব  মৃতুয না হওয়া 
পযটন্ত যাবজ্জীবন  ারােণ্ড প্রোন  রা হদল কসদেদে েবণ্ডত বযবক্ত ক াে অ্ব বিবমনাল প্রবসবেউদরর ধারা 
৩৫ - এর সুববধা পাওয়ার অ্বধ ারী হদবন না।  

ঘর্না ও পাবরপাবশ্বট  অ্বিা ববদবচনা  দর বরবভউ আদবেন ারীদ  কয সাজা কেওয়া হদয়দে তা সাংদশাধন  রা 
হদলা এবাং তাদ  যাবজ্জীবন  ারােণ্ড এবাং ৫০০০/- র্া া অ্েটেদে েবেত  রা হদলা, অ্েটেে অ্নাোদয় 
আরও ২ (েুই) মাদসর সশ্রম  ারােদণ্ডর আদেশ কেওয়া হদলা। 

প্রধান ববচারপবত  

ববচারপবত 

ববচারপবত 

ববচারপবত 

ববচারপবত 

ববচারপবত 

ববচারপবত  

 

দায়বর্জন বববৃবি (DISCLAIMER) 

 

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং র্নসাধারক্ষের ববাঝার সুববধাক্ষথজ ‘আমার ভাষা’ সফটওয়যার বযবহার কক্ষর 

বাংলায় এই রায়বট অনুবাদ করা হক্ষয়ক্ষে। বাংলায় অনূবদি এ রায়ক্ষক অন্য বকানও উক্ষেক্ষে বযবহার করা 

যাক্ষব না। বযবহাবরক ও সরকাবর কাক্ষর্ শুধুমাত্র মাননীয় আদালক্ষির প্রকাবিি ইংক্ষরবর্ রায়বটক্ষক যথাথজ বক্ষল 

গেয করা হক্ষব এবং রায় বাস্তবায়ক্ষনর র্ন্য ইংক্ষরর্ী ভাষায় প্রদত্ত রায়বটক্ষকই অনুসরে করক্ষি হক্ষব।  

 


