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বাংলােদশ স াসীেদর আ য় ল হেত পাের না: ি কার 

 
শিনবার ঢাকা িবশব্িব ালেয়র নবাব নoয়াব আলী েচৗধুরী িসেনট ভবেনর aিডটিরয়ােম আেয়ািজত েসিমনাের ব ৃতা কেরন 
জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী -যাযািদ 
স াসবাদ িতেরাধ কের মানিবক িবশব্ গেড় েতালার আহব্ান জািনেয়েছন ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী। িতিন 
বেলেছন, িশ ার সার, জনসেচতনতা ƣতির, ত যুি র িনয়ি ত বহার, আiনশৃ লা র াকারী বািহনীর তৎপরতা o 
সংসদীয় কূটনীিতর মা েম জাতীয় o আ জর্ািতক পয র্ােয় স াসবাদেক দমন করা স ব। শিনবার ঢাকা িবশব্িব ালয়  
নবাব নoয়াব আলী েচৗধুরী িসেনট ভবেনর aিডটিরয়ােম বাংলােদশ আiন সিমিতর uে ােগ eবং বাংলােদশ পুিলেশর 
স াস দমন o আ জর্ািতক aপরাধ িতেরাধ েক  িনম র্াণ কে র সহেযািগতায় aনুি ত েসিমনাের িতিন eসব কথা 
বেলন। 'স াসবাদ: আiন o বা বতা' শীষ র্ক oi েসিমনাের সভাপিততব্ কেরন বাংলােদশ আiন সিমিতর সভাপিত 
aয্াডেভােকট e েক eম আফজাল-uল-মুনীর। ব তৃা কেরন সুি ম েকােট র্র আিপল িবভােগর িবচারপিত হাসান ফেয়জ 
িসি কী, িবচারপিত িখিজর হায়াত, িবচারপিত েমাহা দ আলী, িবচারপিত e েক eম জিহরুল হক, ঢাকা িবশব্িব ালেয়র 
আiন aনুষেদর া ন িডন রহমত আলী, হাiেকাট র্ িবভােগর িবচারপিত নাiমা হায়দার, ঢাকা িবশব্িব ালেয়র আiন 
aনুষেদর িডন a াপক ড. েমা. রহমত uল াহ, আiন সিমিতর সাধারণ স াদক েমা. মাহফুজুর রহমান আল-মামু, 
সােবক সভাপিত শাহজাহান সাজু মুখ। ঢাকা েমে াপিলটন পুিলেশর কাu ার েটরিরজম o া াশনাল াiম শাখার 
aিতির  কিমশনার েমা. মিনরুল iসলাম েসিমনাের মূল ব  uপ াপন কেরন। ি কার বেলন, স াসবাদ eকিট ƣবিশব্ক 
সম া, যার দব্ারা u ত, aনু ত, ােচয্র সকল েদশi িত  হে । িবশব্জুেড় িনরীহ মানুষেক বাঁচােত o কাu ার 
েটরিরজম িনি ত করেত ধম র্-বণ র্ o জািতগত ƣবষ  দূর কের জাতীয়, আ িলক o আ জর্ািতক েচ ােক সুসংহত করেত 
হেব। e ধরেনর েসিমনার সবার মােঝ জনসেচতনতা সৃি র মা েম মানিবক িবশব্ গেড় তুলেত সহায়তা করেব বেল িতিন 
uেল খ কেরন। ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, ধানম ী েশখ হািসনা স াসবােদর িবরুে  িজেরা টলাের  েঘাষণা 
কেরেছন। aপরাধ কের আiেনর ঊেধব্র্ থাকার সুেযাগ eখন আর েনi। জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান হতয্ার 
িবচার, যু াপরাধীেদর িবচার, স িত নুসরাত o বুেয়েটর আবরার হতয্ার রােয়র মা েম েদেশ আiেনর শাসন িতি ত 
হেয়েছ। বাংলােদশ স াসীেদর আ য় ল হেত পাের না। স াসবােদ aথ র্ায়েনর সুেযাগ েযন েকu না পায় েসজ  
আiনশৃ লা র াকারী বািহনীেক a া  eেজি র সােথ সমনব্য় কের কাজ করার আহব্ান জানান িতিন। 
 


