
িবচারাধীন মামলা িনেয় সংবাদ ॥ ীমেকােটর নতনু িব ি
কািশত: ২২ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াফ িরেপাটার ॥ িবচারাধীন মামলা িনেয় সংবাদ পিরেবশন হেত িবরত থাকা সং া  িব ি   কের নতুন
িব ি  িদেয়েছ ীমেকাট  শাসন। ম লবার ীমেকােটর রিজ ার জনােরল  ড. মাঃ জািকর হােসেনর

া িরত এক িব ি েত বলা হয়, ীমেকাট সব সময় সংবাদপে র াধীনতায় িব াসী। আদালেতর ভাবমিূত ও
মযাদা ণুœ হয় এবং িবচারকায ভািবত হয় এমন সংবাদ পিরেবশন বা চার ত ািশত নয়। বিণত অব ার

ি েত িবগত ১৬ ম জািরকতৃ িব ি  নং ২৪৭/২০১৯ ি করণ করা হেলা। িবষয়িট সংি  সকলেক অবিহত
করা হেলা।

এর আেগ, গত ১৬ ম ীমেকাট শাসন থেক এক িব ি  জাির করা হয়। ীমেকােটর হাইেকাট িবভােগর
রিজ ার মাঃ গালাম র ানীর সই করা ওই িব ি েত বলা হয়, ইদানীং ল  করা যাে , কান কান ইেল িনক

িমিডয়া তােদর চ ােনেল এবং কান কান ি ট িমিডয়া তােদর পি কায় িবচারাধীন মামলা সং া  িবষেয় সংবাদ
পিরেবশন/ ল করেছ, যা এেকবােরই অনিভে ত। এ অব ায়, িবচারাধীন কান িবষেয় সংবাদ পিরেবশন/ ল করা
থেক িবরত থাকার জ  সংি  সবাইেক িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

ীমেকাট  শাসেনর ওই িব ি র িতবাদ জািনেয় ীমেকাট ল’  িরেপাটাস  ফারাম, বাংলােদশ  ফডােরল
সাংবািদক ইউিনয়ন (িবএফইউেজ), ঢাকা সাংবািদক ইউিনয়ন (িডইউেজ), ঢাকা িরেপাটাস ইউিনিট (িডআরইউ) ও
এিডটরস িগ  পৃথক পৃথক িববিৃত িদেয়েছ। সংগঠন েলা বলেছ, এ িব ি  াধীন সাংবািদকতার পিরপ ী। এ
িবষেয় আইনম ী আিন ল হক একািধক অ ােন সাংবািদকেদর বেলেছন, এ িবষেয় ীমেকাট শাসন নতুন
ব াখ া িদেত পাের। এর মেধ  সামবার ধান িবচারপিত সয়দ মাহমদু হােসেনর সে  তার চ াের সা াত কেরন
আইনম ী আিন ল হক। সা াত শেষ িতিন সাংবািদকেদর বেলন, আমার মেন হয় আপনারা খুব শী  এ িবষেয়
(িবচারাধীন মামলার সংবাদ পিরেবশন) একিট ব াখ া পােবন। তার এই ব েব র পরিদনই ীমেকাট শাসন
নতুন িব ি  কাশ করেলা।
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