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সংরি ত মিহলা  আসেন  িবএনিপর এমিপ ব াির ার িমন  ফারহানা  বেলেছন,  বতমান  শাসকেগা ী
তােদর মতা লি ত করার পেথ িতনবােরর সােবক ধানম ী খােলদা িজয়ােক একমা  বাধা  মেন
কের। তাই িমথ া,  ষড়য মলূক ও উে েণািদত রাজৈনিতক মামলায় তােক কারাগাের আটক রেখ
ধীের-ধীের মতৃু র িদেক ঠেল িদে । গতকাল সামবার সংসেদ কায ণালী িবিধর ৭১ িবিধেত জ ির
জন পূণ িবষেয় আইন ম ণালেয়র দিৃ  আকষণ কের আনীত এক নািটেশর ওপর দওয়া ব েব
িতিন এই অিভেযাগ কেরন।

িমন ফারহানা বেলন, খােলদা িজয়ার মামলার মিরট, তার বয়স, শারীিরক অব ান, জ ডার যেকােনা
িবেবচনায় জািমন তার অিধকার। িতিন যােত সহেজ মিু  না পান, তাই একিটর পর একিট নতনু নতনু
িমথ া মামলা তার সামেন আনা হে । এক-এগােরার সরকােরর সময় মামলা হেয়েছ ই বহৃত্ রাজৈনিতক
দেলর নতাকমীেদর িব ে । িক  পরবতীেত আওয়ামী লীগ মতায় এেস রা  ম ণালেয়র অধীেন
কিমিট কের িনেজেদর িব ে  হওয়া মামলা েলা তেুল িনেয়েছ।

িতিন বেলন, পুরেনা মামলার সে  িবএনিপর ২৬ লাখ নতাকমীর িব ে  নতুন কের যু  হেয়েছ এক লাখ
মামলা। নতনু কের গােয়িব মামলা বেল এক অ তু মামলা  হেয়েছ িনবাচেনর আেগ। য মামলায় মতৃ,
প ,ু িবেদেশ থাকা ব ি রা আসািম, এমনিক ঘটনা ঘটার আেগই মামলা।

আইেনর শাসন আর িবচার িবভােগর াধীনতা িনেয় সােবক ধান িবচারপিত এসেক িসনহার কথা উে খ
কের িবএনিপর এই এমিপ বেলন, আইেনর শাসন নই। ষাড়শ সংেশাধনীর রায় বািতেলর কারেণ তােক
দশ ত ােগ বাধ  করা হেয়িছল। সই রােয় বলা হয়িছল- ডুব  িবচারিবভাগ কােনারকেম নাক উচঁু কের

িটেক আেছ। িতিন আিমেত র ে র কথা  বেলিছেলন। অ িদেক তােরক রহমানেক য িবচারক িন
আদালেত জািমন িদেয়িছেলন তােক দশ ত ােগ বাধ  করা হয়। সংিবধােনর ১১৫, ১১৬ অ ে েদর
কারেণ িবচারিবভাগ এখন কাযত সরকােরর অধীেনই।
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