
        
 

পুিলশ aিভযােনর oপর িতন মােসর িনেষধাjা িনেয় জয়ুা চলেছ বছেরর পর বছর

iয়ংেমn oয়াnারাসর্সহ 12 kােব জয়ুা pে  ল িন িt হয়িন 10 বছেরo

iনেডার েগেমর নােম জয়ুা েখলায় আiনশৃ লা রkাকারী বািহনীর aিভযােনর oপর uc আদালত েথেক
িতন  মােসর িনেষধাjা িনেয়  বছেরর  পর  বছর  ধেরi  রাজধানীর kাব েলা েবআiিন  ei  কমর্কা- চািলেয়
আসিছল। 2010 o 2011 সােল iয়ংেমn, oয়াnারাসর্ kাবসহ 12িট kাব uc আদালেত পৃথক িরট করেল
আiনশৃ লা রkাকারী বািহনীর aিভযােনর oপর িতন মােসর জনয্ িনেষধাjার পাশাপািশ ল জাির কের
হাi েকাটর্ । তেব ei 8-9 বছেরo eসব িরট নািনর uেদয্াগ েনয়িন রা পk। eখন পযর্n oiসব েলর
নািন কের িরট িন িt না হoয়ার সুেযাগ িনেয় kাব েলা চািলেয় যািcল aৈবধ কয্ািসেনা (জয়ুা) বয্বসা।

সংি  কতৃর্ পেkর  aনুমিত  ছাড়া  aভয্nরীণ  েখলার  (iনেডার  েগম)  নােম  িনপুণ,  oয়ানেটন,  oয়ানeiট,
েচাড়েচািড়, ডাiস, a ীল যাtাপালা, জয়ুা o হাuিজ েখলােক aৈবধ o েবআiিন েঘাষণা কের 2014 সােলর
18 জনু রায় েঘাষণা কের হাi েকাটর্ । e রায় বাsবায়েনরo েকােনা uেদয্াগ েদখা যায়িন। রাজধানীর ei 12
kাব  হেc- আরামবাগ  kাব,  িদলkশা  kাব,  ফিকরাপুল  iয়ংেমn  kাব,  ঢাকা  oয়াnারাসর্  kাব,  আরামবাগ
kীড়া চk, kাব পয্ািভিলয়ন ফিকরাপুল o bাদাসর্ iuিনয়ন kাব, িডিটeস kাব, আজাদ বেয়জ kাব, িবিজ
েpস  েsাটর্ স  aয্াn  িরিkেয়শন  kাব,  বাংলােদশ  মুিkেযাdা  পুনবর্াসন  েসাসাiিট  kীড়াচk  িবমানবnর
কমাn, মুিkেযাdা সংসদ kীড়া চk। সmpিত ei 12 kােবর aিধকাংশেতi রয্াব o পুিলশ চলমান aিভযান
পিরচািলত কের জয়ুা বn কেরেছ। 2007 o 2008 সােলর তttাবধায়ক সরকােরর সময় kাব েলােত জয়ুা
েখলা বn িছল। পরবতর্ী সরকার kমতায় আসার পর kাব েলােত আবারo চালু হয় iনেডার েগেমর নােম
জয়ুা।  জয়ুা  বেn  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীo  aিভযান  চালু  কের।  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর
aিভযােন িনেষধাjা িনেত আদালেতর dারs হয় kাব েলা। রাে র pধান আiন কমর্কতর্ া aয্াটিনর্ েজনােরল
মাহবুেব  আলম  বেলন,  iনেডার  েগম  পিরচালনার  িব ািnমলূক  তথয্  িদেয়  oi  িরট েলা  করা  হেয়িছল।
আদালত eরকম aনমুিত িদেল আমােদর িকছু করার থােক না। িতিন বেলন, oi িরট েলার চূড়াn নািন
হয়িন eখন পযর্n। আদালত িকছু সময় িদেয়িছল। তেব eখন eসব িরেটর চূড়াn নািন করেত সুিpম েকােটর্ র
ছুিট েশষ হেল uেদয্াগ েনoয়া হেব বেল জানান aয্াটিনর্ েজনােরল। আরামবাগ kাব, িদলkশা kাব, ফিকরাপুল
iয়ংেমn  kাব,  ঢাকা  oয়াnারাসর্  kােবর  পেk  2010  সােলর  েসেpmের  হাi  েকােটর্  িরট  পিরচালনা  কেরন
আiনজীবী মাসuদ আহেমদ সাiদ। িতিন বেলন, oi সময় ei kাব েলােত েয iনেডার েগমস হেতা, তা ধু
টাকার  িবিনমেয়  হেতা  না।  েসখােন  নানাভােব  িবেনাদেনর  বয্বsা  িছল।  যা  নাগিরেকর  সাংিবধািনক
aিধকার। েসখান েথেক kােবর eকটা uপাজর্ ন হেতা। eিট oi kাব েলার eক ধরেনর বয্বসা বলা চেল।
িতিন  বেলন, িরট আেবদেন  eরকম  জয়ুার  পেk  েকােনা আেবদন  িছল  না। িরেট বলা হেয়িছল, kােবর  ei
বয্বসা পিরচালনায় আiনশৃ লা রkাকারী বািহনী বা pশাসন যােত েকােনা বাধা সৃি  করেত না পাের, েসi
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িনেষধাjা চাoয়া হেয়িছল। িতিন বেলন, তেব কয্ািসেনা বা নতুন েযসব জয়ুা চলেছ তা েকােনাভােবi চলেত
পাের না। সুিpম েকােটর্ র ছুিট েশষ হেল িরট িন িtর জনয্ পদেkপ েনেবন বেল জানান আiনজীবী মাসuদ
আহেমদ সাiদ।  e িবষেয় জানেত চাiেল সুিpম েকােটর্ র আিপল িবভােগর aবসরpাp িবচারপিত e eiচ eম
শামসুিdন  েচৗধুরী  মািনক  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  আদালত  িতন  মােসর  িনেষধাjা  িদেয়িছল।  চার
সpােহর  ল  জাির  কেরিছল।  পরবতর্ীেত  েব  েভেঙ  যাoয়ায়  নতুন  েকােনা  েবে  িরেটর  চূড়াn  নািনর
uেদয্াগ না েনoয়ােক কােজ লািগেয় kাব েলা iনেডার েগেমর নােম জয়ুা চালািcল। তেব ei িরট িন িtর
জনয্ রা পেkর আরo aেনক আেগi সেচতন হoয়া দরকার িছল বেল মেন কেরন িতিন।
জয়ুা িনিষd কের হাi েকােটর্ র রায় : সংি  কতৃর্ পেkর aনুমিত ছাড়া aভয্nরীণ েখলার (iনেডার েগমস)
নােম িনপুণ, oয়ানেটন, oয়ানeiট, েচাড়েচািড়, ডাiস, a ীল যাtাপালা, জয়ুা o হাuিজ েখলােক aৈবধ o
েবআiিন েঘাষণা কের 2014 সােলর 18 জনু রায় েঘাষণা কের হাi েকাটর্ । তেব সরকার েঘািষত জনগেণর
জনয্  unkু  sােন  েজলা  ময্ািজেsেটর  aনমুিত  সােপেk  iনেডার  েগমস  করা  েযেত  পাের  বেল  রােয়  বলা
হেয়েছ। েসিটo হেত  হেব  িদেনর  েবলায়  িনিদর্  eকিট সমেয়র  জনয্। িবচারপিত eম  েমায়াjাম  েহােসন o
িবচারপিত েমা. বদ jামােনর হাi েকাটর্  েব  oi রায় েঘাষণা কেরন।
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