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স িত ফনীর সানাগাজীেত মাদরাসা ছা ী সরাত জাহান রািফ হত াকা সহ সমােজ িবিভ  অব েয়র
ঘটনায় াভ কাশ কেরেছন সরকাির ও িবেরাধী দেলর জ  সংসদ সদ রা। সামািজক অব য়কারী
নরিপশাচেদর ফািঁসর িবধান রেখ আইন করার াব কেরেছন তারা। বধুবার রােত ি কার ড. িশরীন
শারিমন চৗধরুীর সভাপিতে  অ ি ত অিধেবশেন অিনধািরত আেলাচনায় িবষয়িটর সূ পাত কেরন সােবক

া ম ী মাহা দ নািসম। এরপর আেলাচনায় অংশ নন- সােবক ম ী তাফােয়ল আহেমদ, রােশদ খান
মনন, হাসা ল হক ই , লতান মাহা দ মন র আহমদ, মাকাি র খান, মা. ম আলী ফরাজী,

মঈ ি ন খান বাদল মখু।

তাফােয়ল আহেমদ বেলন, আ েন দ  হেয় সরােতর মতুৃ  সম  মা েষর দয়েক নাড়া িদেয়েছ। এমন
আইন করেত হেব যােত দৃ া মলূক শাি  হয়। আিম মেন কির ফাঁিসর কাে  ঝালােনা উিচত। তা না হেল
এ সামািজক অব য় ব  হেব না। মাহা দ নািসম বেলেছন, গত ই মােস দেশ ও িবেদেশ অেনক
ঘটনা ঘেটেছ। িহংসা- িতিহংসায় র া  হেয়েছ মসিজদ, মি র, িগজা। জায়ান চৗধরুীর ছিবিট দেখ
আমার ১৫ আগে  ছা  রােসেলর কথা মেন পেড় গল। আিম নািটশ িদেয়িছ এসব িবষেয় সংসেদ
সাধারণ  আেলাচনা  হওয়া  উিচত।  ি কােরর  দিৃ  আকষণ  কের  বেলন,  িদন  ধায  ক ন,  সাধারণ
আেলাচনার জ ।

সংসেদ যাগ িদেয়ই নতনু িনবাচন দািব মাকাি েরর : দলীয় িস া  অমা  কের সংসেদ যাগ দয়া
গণেফারােমর সদ  মাকাি র খান নতনু কের সংসদ িনবাচন অ ােনর দািব জািনেয়েছন। বধুবার
সংসেদ যাগ দয়ার থম িদেনই িতিন এ দািব  জানান। গণেফারাম ও এই সংগঠেনর সভাপিত ড.
কামাল হােসেনর িত কৃত তা জানান িতিন। ব েব  িতিন বেলন,  ধানম ীর কােছ সব থম দািব
জানাব- অিবলে  এমন একিট সাধারণ িনবাচেনর ব ব া ক ন, যােত দলমত-িনিবেশেষ দেশর মা ষ
িনভেয় তােদর ভাটািধকার েয়াগ করেত পােরন।
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