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াফ িরেপাটার ॥ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়কম ী আিন ল হক বেলেছন, চলমান মামলা িনেয় গণমাধ েম
িরেপাট করেত বাধা নই। তেব মামলা হেয়েছ িক  কায ম চলেছ না সটা িনেয় মতামত দয়া যােব না। য মামলা
চলেছ সই মামলার িরেপািটং করেত কান বাধা নই। িক  য মামলা কায ম চলেছ না িক  একটা মামলা আেছ,
এই  মামলার িবষেয়  কান  মতামত দয়া  থেক  িবরত থাকেত  বেলেছ। রিববার  সিচবালেয়  ইজারল া ড  ও

ইেডেনর রা দূত এবং  জািতসংঘ ও ইউএনিডিপ িতিনিধেদর সে  বঠক শেষ সাংবািদকেদর এক ে র
জবােব িতিন একথা জানান।

িবচারাধীন িবষেয় সংবাদ কাশ নয়- ীমেকােটর এমন িনেদশনার িবষেয় জানেত চাইেল িতিন আরও বেলন,
‘আিম আপনােদর একিট িবষয় পির ার বলেত চাই, সাব-জিুডস (িবচারাধীন মামলা) কথাটার একটা অথ আেছ।
সাব-জুিডস বলেত আিম যটা বুিঝ সটা আেগ বিল, এরপর ওটা পির ার কির। সাব-জুিডস হে  এমন মামলা,
যটা িবচারাধীন আেছ। িক  িবচার কায ম চলেছ না। মামলা যটা িবচারাধীন আেছ, িক  িবচার কায ম চলেছ না

এমন মামলার ব াপাের মতামত দয়ার িবষয়িটই বেলেছ ীমেকাট। তারা বেলেছ, এই ব াপাের মতামত না িদেত।

আইনম ী বেলন, একটা মামলা চলেছ, সটার ব াপাের িরেপািটং ব  করেত- আমার মেন হয় না, ীমেকাট এই
কথা বেলেছ। আপনারা মামলার িরেপািটং করেত পােরন, তেব য মামলাটা িবচারধীন আেছ সই মামলাটা িনেয়
আপনারা মতামত দন তাহেল যটা হেব সটা হে - িমিডয়ােতই একটা ায়াল হেয় যােব। িব  িবচারক বা
িবচারপিতর এই িবষেয় একটু চাপ সৃি  হয় সজ  তারা এই কথাটা বেলেছ। আিম য িবষয়িট অত  পির ার
কের িদেত চাই। িরেপািটং আর মতামত আলাদা করেত হেব। আলাদাভােব দখেত হেব।

অপর ে র জবােব ম ী বেলন, ‘ য মামলা চলেছ সই মামলার িরেপািটং করেত কান বাধা নই। িক  য মামলা
কায ম চলেছ না িক  একটা মামলা আেছ, এই মামলার িবষেয় কান মতামত দয়া থেক িবরত থাকেত বেলেছ।
ওনারা (িবচারপিত) আমােদর িডের িল বেলনিন। আিম ওনােদর কথা থেক এটা বেুঝিছ।’ ীমেকােটর িব ি েত
িক  এভােব বলা নই- এ িবষেয় দৃি  আকষণ করেল আইনম ী বেলন, ‘ওনােদর ওখােন তা আিন ল হক নােম
কান ল’ইয়ার িছল না’- বেলই হেস ফেলন ম ী। এরপর িতিন বেলন, ‘িক  মমাথ হেলা এটাই। আিম যা বললাম।

আপনারা যিদ মেন কেরন এটার ব াপাের আপীল িবভােগর  মতামত চান, আপীল িবভাগেক িজ াসা ক ন।
আমার মেন হয়, আিম যা বললাম ওনারা তাই বলেবন। কারণ ওনারা কােট য কথা বেলেছন, সই কথা যটা
আমার কােন এেসেছ সই কথায় আিম এইটু ই বেুঝিছ।’

িডিজটাল  িনরাপ া  আইেনর  মামলা েলা  মিনটিরংেয়র  জ  পথৃক  একিট  মিনটিরং  সল  গঠন  িনেয়  রা
ম ণালেয়র সে  আেলাচনা চলেছ বেল জািনেয়েছন আইনম ী আিন ল হক। তেব এ িবষেয় এখনও কান িস া
হয়িন বেল জানান িতিন। িডিজটাল িনরাপ া এ া  আইনিট করা হেয়েছ সাইবার অপরাধ বে র জ , সাংবািদকেদর

াধীনতা খব করার জ  নয়। তেব এই আইেন দােয়র হওয়া মামলা মিনটিরংেয় শী ই একিট মিনটিরং সল গঠন
করা  হেব। িবষয়িট  িনেয় রা  ম ণালেয়র সে  আেলাচনা চলেছ। আমরা  এখনও িস াে  পৗছঁেত  পািরিন।
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অ ােন আইন সিচব আব ুসােলহ শখ মাঃ জিহ ল হকসহ অ া  উপি ত িছেলন।
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