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াফ িরেপাটার ॥ জাতীয় সংসদ ভবেনর সীমানায় সামিরক শাসক িজয়াউর রহমান, রাজাকার শাহ আিজজ, সবরু
খান, যা  িময়ার কবরসহ ৮িট কবর ও অ া  অৈবধ াপনা অ  সিরেয় নয়ার দািবেত মানবব ন কেরেছ
ব ব রু আদশ বা বায়ন সংসদ। সামবার জাতীয় স ােবর সামেন এই মানবব ন অ ােন ধান অিতিথ
িছেলন অনলাইন এ াি িভ  ফারাম ( বায়াফ) সভাপিত কবীর চৗধুরী ত য়। সংগঠেনর উপেদ া শখ নওেশর
আলীর  সভাপিতে  অ ি ত  মানবব ন  অ ােন  সংগঠেনর  সভাপিত  শখ  আব র  রা াক  শািকল,  জাতীয়
গণতাি ক লীেগর সভাপিত এমএ জিলল, সংগঠেনর সহ-সভাপিত মা ম িব াহ, চার- কাশনা স াদক মাঃ
রােসল বাবল,ু আ জািতক িবষয়ক ওমর ফা ক রােসল, যবু- ীয় িবষয়ক স াদক ইকবাল সদার, ম িবষয়ক
স াদক কিবর হােসন, সহ-আইন িবষয়ক স াদক কােদর, শখ হািববরু রহমান মুখ ব তৃা কেরন।

কিবর চৗধুরী ত য় বেলন, সংসদ ভবন এলাকা থেক এইসব িবতিকত ব ি র কবর সরােনা এখন জাতীয় দািবেত
পিরণত হেয়েছ। সরকার িন য়ই জািতর ত াশা পরূণ করেব বেল আমরা আশা কির। লইু আই ক ােনর ণীত
ন ায় জাতীয় সংসদ ভবন চ ের কান কবর ান িছল না। অথচ ব েকর নল িদেয় মতা দখলকারী িজয়াউর
রহমােনর কবর াপন কের জাতীয় সংসদ ভবেনর ধু না িনকতাই ন  কেরিন বরং গণত চচােক িব  করার
ষড়য  করা হেয়েছ। িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকার পিরকি তভােব লইু ক ােনর মলূ ন ার বাইের িগেয় সংসদ
ভবন সীমানার মেধ  সে লন ক , মাজার, সমািধ, উ  পদ েদর বাসভবন, ইত ািদ িনমাণ কের পিৃথবীর অ তম
একিট না িনক াপত  িনদশনেক দফায় দফায় ত-িব ত কেরেছ। জাতীয় সংসদ ভবন কমে িটেক তার মূল
আদেল িফিরেয় আনেত সরকােরর িত আ ান জািনেয় িতিন বেলন, ইেতামেধ ই মলূ ন ার বাইের যসব াপনা
রেয়েছ, তা সরােনার জ  সংসেদ মিু যু িবষয়ক ম ী আকম মাজাে ল হক অ েরাধ জািনেয়েছন।
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