
 

গণিপটুিন o ধষ র্েণর েনপে  িবeনিপ জামায়াত ॥ আiনম ী 
কািশত: 34 - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

াফ িরেপাট র্ার ॥ সারােদেশ চলমান গণিপটুিন o ধষ র্েণর ঘটনা িনছক েকান দুঘ র্টনা নয়। eর েপছেন িবeনিপ o জামায়াত-িশিবেরর 
িনখুতঁ ষড়য  রেয়েছ বেল জািনেয়েছন আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক ম ী আিনসুল হক। েসামবার েন েকানায় েজলা আiনজীবী 
সিমিতর পাঁচ তলািবিশ  নবিনিম র্ত ভবন uেদব্াধন aনু ােন ধান aিতিথর ব ৃতায় ম ী eসব কথা বেলন। আiন ম ণালয় েথেক 
পাঠােনা eক সংবাদ িব ি েত e ত  জানােনা হেয়েছ। আiনম ী বেলন, স িত েদখা যাে  েকান eকটা ঘটনা ঘটেল িকছুিদন 
oi ঘটনার পুনরাবৃি  ঘটেছ। েযমন- পুরান ঢাকায় aি কাে র পরবত  িকছুিদেনর মে  পরপর কেয়কিট aি কাে র ঘটনা ঘটল। 
আবার পরপর কেয়কিট ধষ র্েণর ঘটনা ঘটল। eখন আবার গণিপটুিন িদেয় সাধারণ মানুষেক েমের েফলার ঘটনা ঘটেছ। eগুেলা 
িনছক দুঘ র্টনা নয়। eগুেলা আসেল িবeনিপ o জামায়াত-িশিবেরর িনখুতঁ ষড়য । e িবষেয় আমােদর সজাগ থাকেত হেব। 

আিনসুল হক বেলন, চা র সােলর পর দীঘ র্ সময় েদেশ আiেনর শাসন িছল না। ধানম ী েশখ হািসনা েদেশ আiেনর শাসন 
িত ার জ  কাজ কের যাে ন। আiেনর শাসন eকিদেন িত া হয় না। েয েদশেক (যু রাজয্) আiেনর শাসেনর uদাহরণ 

িহেসেব মেন করা হয়, েসখােনo আiেনর শাসন িত া করেত দুi শ’ বছর েলেগেছ। টকেশােত সমােলাচনা করা হয় েয, 
বাংলােদশ আiেনর শাসেনর দুব র্লতা আেছ। তােদর েবাঝা uিচত বাংলােদেশর সব্াধীনতার বয়স কত eবং eর মে  কত বছর e 
েদেশ সামিরক শাসন চেলেছ। আর কত বছর আiেনর শাসেনর পিরপ ী iনেডমিনিট আiন বলবৎ িছল। 

আiনম ী বেলন, সংসেদর আগামী aিধেবশেন া  সােভ র্ াiবুয্নাল আiন সংেশাধন কের যু  েজলা জেজর পাশাপািশ সহকারী 
জজ o িসিনয়র সহকারী জজেক া  সােভ র্ াiবুয্নােলর মামলা পিরচালনার eখিতয়ার েদয়া হেব। 

সিমিতর সভাপিত eয্াডেভােকট সীতাংশু িবকাশ আচা র্ের সভাপিতেতব্ aনু ােন aসীম কুমার uিকল eমিপ, হািববা রহমান খান 
েশফালী eমিপ, ধানম ীর কায র্ালেয়র সিচব সা াদুল হাসান, িনব ন aিধদফতেরর মহাপিরদশ র্ক খান েমাঃ আবদুল মা ান, আiন 
ম ণালেয়র যু  সিচব িবকাশ কুমার সাহা o েন েকানার েজলা জজ আবু েমাঃ আিমমুল eহসান ব  রােখন। 
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