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ব বnু  হতয্াকাে  মতুৃয্দ  িনেয়  যুkরাে  পািলেয়  থাকা  রােশদ  েচৗধুরীর  িবচােরর  নিথপt  েচেয়েছ
েদশিটর পররা  দফতর। ঢাকা সফররত যুkরাে র পররা  দফতেরর ভারpাp aয্ািসসটয্াn েসেkটাির
aয্ািলস oেয়লেসর সে  ম লবার ৈবঠেকর পর পররা মntী ড. eেক আবদলু েমােমন e তথয্ জানান।
রােশদ  েচৗধুরীর  িবষয়িট  িতিন  ৈবঠেক  তুেলিছেলন  জািনেয়  মntী  বেলন,  আিম  বেলিছ,  আমরা  আiেনর
শাসন o সুশাসন pিত া করেত চাi। িকn আমােদর eকিট সমসয্া আেছ, রােশদ েচৗধুরী আপনােদর েদেশ
লিুকেয় আেছ। আমরা তােক েফরত চাi। জবােব িতিন (aয্ািলস) বেলন, আমােদর িবচােরর নিথপt েদন।
আমরা পরীkা-িনরীkা করব eবং তারপর আপনােদর জানাব। পররা মntী জানান, ei pথম ei িবচার
pিkয়ার িবsািরত নিথপt েচেয়েছ যুkরা ।
খুিন রােশদ েচৗধুরীর pতয্পর্ণ েচেয় গত বছর যুkরাে র েpিসেডn েডানাl াmেক িচিঠ পািঠেয়িছেলন
pধানমntী েশখ হািসনা। 1975 সােলর 15 আগs তৎকালীন রা পিত o sাধীনতা আেnালেনর েনতা
ব বnু েশখ মিুজবরু রহমানেক পিরবােরর aিধকাংশ সদসয্সহ হতয্া করা হয়। 21 বছর পর 1996 সােল
আoয়ামী লীগ kমতায় যাoয়ার পর ব বnু হতয্ার িবচােরর পথ েখােল। 2009 সােল আoয়ামী লীগ
পুনরায় kমতায় যাoয়ার পর িবচার েশেষ 2010 সােল পাঁচ খুিনর মতুৃয্দ  কাযর্কর করা হয়। তেব দি ত
ছয় খুিন eখনo িবিভn েদেশ পািলেয় আেছন, তােদরi eকজন রােশদ েচৗধুরী। ৈবঠেক রােশদ েচৗধুরীেক
হsাnর  ছাড়াo েরািহ া  সংকট eবং  াm pশাসেনর iেnা-পয্ািসিফক  sােটিজ  িনেয় আেলাচনা  হেয়েছ
বেল জানান পররা মntী আবদলু েমােমন।
eিদেক  aয্ািলস  oেয়লস  বাংলােদেশ  মুk  o  aনসুnানী  সাংবািদকতােক  uৎসািহত  করার  তািগদ েদন।
িডিজটাল িনরাপtা আiন িনেয় বরাবেরর মেতা যুkরাে র uেdগ পুনবর্য্k কের িতিন বাংলােদশ সরকার
তথা pধানমntী েয লkয্ িনধর্ারণ কেরেছন তা বাsবায়েন িবচার িবভােগর sাধীনতা, নাগিরক সমােজর
ভূিমকা eবং আiেনর শাসেনর িন য়তা েচেয়েছন। পররা মntীর সে  ৈবঠেকর পর িতিন সাংবািদকেদর
eসব  কথা  বেলন।  aয্ািলস  বেলন,  থাiলয্ােn  iেnা-পয্ািসিফক  িবজেনস  েফারােমর  ৈবঠক  েথেক  আিম
eখােন  eেসিছ।  বাংলােদেশ  মািকর্ ন  িবিনেয়াগ  বাড়ােনা  eবং  eখানকার  সরকােরর  unয়ন  িভশন
বাsবায়েন সহায়তা িদেত আমরা আgহী।

  িবিডিনuজ েটােয়িnেফার
ডটকম
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