
 

ি য়া সাহা া েক েযসব ত  িদেয়েছন তা সৈব র্ব িম া ॥ 
আiনম ী 
কািশত: 33 - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

াফ িরেপাট র্ার ॥ আiন, িবচার o সংসদিবষয়ক ম ী আিনসুল হক বেলেছন, বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনয র্াতেনর িবষেয় মািক র্ন 
ে িসেড  েডানা  া েক ি য়া সাহা েযসব ত  িদেয়েছন তা সৈব র্ব িম া। ি য়া সাহা তার েকান ি গত i া চিরতাথ র্ করার 
জ i eসব বেলেছন। e িবষেয় েকান েগা ী বা a  েকu জিড়ত আেছ িকনা তা খিতেয় েদখা হেব। রিববার িবচার শাসন 
িশ ণ iনি িটuেট সহকারী জজেদর 4৯তম বুিনয়াদী িশ ণ েকােস র্র uেদব্াধনী aনু ােন সাংবািদকেদর ে র জবােব eসব 

কথা বেলন আiনম ী। 

আiনম ী মেন কেরন, ি য়া সাহােক eত গুরুতব্ না িদেয় শুধু সতয্টােক তুেল ধের বািকটুকু তােক iে ার করেলi ভাল হয়। িতিন 
বেলন, ি য়া সাহার েদয়া ব  রা ে াহী হেয় েগেছ eটা েবাধ হয় িঠক ন। তবুo সব্াধীন িবচার িবভােগ িব  িবচারকরা েযটা মেন 
করেবন েসটা করেবন। েডানা  া েক ি য়া সাহার ব  েদয়ার পের শুধু িহ  স দায় না সকেলi বেলেছন েয, বাংলােদেশ 
আমরা সকেলi স ীিতর মে  বসবাস করিছ। িতিন বেলন, যিদ iিতহাসo ঘাঁটা হয় তাহেল েদখা যােব e েদেশর মািটেত সবেচেয় 
কম ধম য় সংঘাত হেয়েছ। বাংলােদশ হoয়ার পের eরশাদ সরকােরর সমেয় eকটা হেত িগেয়িছল। eছাড়া িক  েকu uদাহরণ 
িদেত পারেব না েয eখােন েকান ধম য় সংঘষ র্ হেয়িছল। া,ঁ আর eকটা 3112 সােল িবeনিপ যখন মতায় eেসিছল তখন তারা 
িকছুটা eসব কম র্কা-ে◌ িল  িছল eবং েসগুেলার িবচার িক  হে । িবচার শাসন িশ ণ iনি িটuেটর মহাপিরচালক িবচারপিত 
েখা কার মুসা খােলেদর সভাপিতেতব্ aনু ােন আiন সিচব আবু সােলহ েশখ জিহরুল হকo ব ৃতা কেরন। 
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