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pধানমntী েশখ হািসনা িনেদর্শ েদয়ার পরo eখন পযর্n েকন যুবলীগ দিkেণর সভাপিত iসমাiল েহােসন
েচৗধুরী সmাটেক আটক করা হয়িন- েস িবষেয় p  তুেলেছন ব বnু আoয়ামী আiনজীবী পিরষেদর সদসয্
সিচব o সংসদ সদসয্ বয্ািরsার েশখ ফজেল নরূ তাপস। িতিন বেলন, ‘মাননীয় pধানমntী িনেদর্শ েদয়ার
পরo েকন eখন পযর্n সmাটেক আটক করা হয়িন? েকন e িনেয় ধূmজাল সৃি  করা হেc? তােক বাঁচােনার
জনয্ কারা ষড়যnt করেছ, পাঁয়তারা করেছ। e েলা আমােদর েদখেত হেব।’
শিনবার  দপুুের  রাজধানীর  ব বnু  eিভিনuর  আoয়ামী  লীেগর  েকndীয়  কাযর্ালেয়  ব বnু  আoয়ামী
আiনজীবী পিরষেদর সাধারণ সভায় িতিন eসব কথা বেলন। তাপস বেলন, েবিসক বয্াংকেক ডুিবেয়েছ
আবদলু  হাi  বাcু।  আজ  পযর্n  েকন  দনুর্ীিত  দমন  কিমশন  তার  িব েd  মামলা  কেরিন,  তােক  আটক
কেরিন? িসিট কেপর্ােরশেনর ei বয্থর্তা েকন? মশা মারার aথর্ কােদর পেকেট েগেছ, কােদর পেকেট যায়?
েক বা কারা ei pকl েথেক 20 ভাগ টাকা আেগi পেকটs কের? তােদর িব েd আেগ বয্বsা িনেত হেব।
pকেl বািলেশর দাম চড়া করা হয়, পের েসi pকl ভাগাভািগ করা হয়। eর েপছেন বা েনপেথয্ কারা ei
ষড়যntকারী?

িতিন আরo বেলন, সােবক pধান িবচারপিত সুেরnd kমার িসনহা িছেলন দনুর্ীিতgs। েষাড়শ সংেশাধনী
বািতেলর  রায়েক  িঘের  ষড়যnt   হেল  আiনজীবীরা  েসাcার  ভূিমকা  রােখন।  জাতীয়  িনবর্াচেনo
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আiনজীবীরা  সিkয়  ভূিমকা  েরেখেছন।  e  সময়  সংগঠেনর  িবিভn  কাযর্kম  তুেল  ধেরন  ফজেল  নরূ
তাপস।  িতিন  জানান,  আoয়ামী  লীগ  সভাপিত  151  সদসয্িবিশ  আহবায়ক  কিমিট  িদেয়িছেলন।
সংগঠেনর যাtা র pাkােল গঠনতnt pণয়ন কিমিট গঠন করা হয়। আজ গঠনতেntর খসড়া কিমিট
সবার কােছ েপৗঁছােনা হেয়েছ। iিতমেধয্ েদেশর সব বাের সদসয্ সংgেহ কাজ কেরেছ সংগঠন।
সভায়  ব বnু  আoয়ামী  আiনজীবী  পিরষেদর  আhায়ক  iuসুফ  েহােসন  মায়ূন  বেলন,  মিুkযুেdর
েচতনায় িব াসী আiনজীবীেদর সংগঠন ব বnু আoয়ামী আiনজীবী পিরষদ। েশখ হািসনা মিুkযুেdর
েচতনায় িব াসী আiনজীবীেদর ঐকয্বd কের eকi ছায়াতেল eেন ব বnু আoয়ামী আiনজীবী পিরষদ
গঠন কেরন। e সময় িনিদর্  সমেয় সংগঠেনর সেmলন করার িবষেয় আশা pকাশ কেরন িতিন।
সভায়  aনয্ােনয্র  মেধয্  আরo  uপিsত  িছেলন  আoয়ামী  লীেগর  েpিসিডয়াম  সদসয্  o  সােবক  মntী
aয্াডেভােকট  সাহারা  খাতুন  eমিপ,  আiনিবষয়ক  সmাদক  eবং  সুিpমেকাটর্  বােরর  সােবক  সmাদক
গৃহায়ণ o গণপূতর্ মntী শ.ম েরজাuল কিরম, বার কাuিnেলর সােবক ভাiস েচয়ারময্ান আবদলু বােসত
মজমুদার, বার কাuিnেলর eিkিকuিটভ কিমিটর েচয়ারময্ান ৈসয়দ েরজাuর রহমান, aয্াটিনর্ েজনােরল
o  সুিpমেকাটর্  বােরর  সােবক  সভাপিত  মাহবুেব  আলম,  সুিpমেকাটর্  বােরর  সােবক  সভাপিত  eeফeম
েমসবাহ  uিdন,  সােবক  মntী  aয্াডেভােকট  কাম ল  iসলাম  eমিপ,  সুিpমেকাটর্  আiনজীবী  সিমিতর
বতর্ মান সভাপিত eeম আিমন uিdন, সােবক pিতমntী aয্াডেভােকট শামসুল হক টুk, ঢাকা মহানগর
আদালেতর িপিপ আবদlুাহ আব ুpমখু।
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