E-Janakantha

জ ির সংবাদ

«»

মূ ল পাতা » পু রাতন সংখ া » ১১ জু ন ২০১০ » নগর মহানগর » িব ািরত
বার, ১১ জু ন ২০১০, ২৮ জ

১৪১৭
নারীর

যু াপরাধীেদর িবচাের ১০ কািট টাকা বরা
থম পাতা
শেষর পাতা
অন খবর
দেশর খবর
খলার খবর
চতুর

াফ িরেপাটার ॥ আগামী অথবছেরর জন ঘািষত বােজেটও যু াপরাধীেদর িবচােরর জন সরকােরর চলমান নীিতর
ঘেটেছ। য কারেণ, আগামীেত চলিত বােজেটর সমপিরমাণ ১০ কািট টাকাই বরা
আ ু ল মু িহত বৃ হ

িতবার জাতীয় সংসেদ ২০১০-'১১ অথবছেরর বােজট ব ৃ তায় এই বরাে র ঘাষণা দন। অিচেরই এই

বাংলার মািটেত যু াপরাধীেদর িবচার
িবচার

িতফলন

দয়া হেয়েছ এই খােত। অথম ী আবু ল মাল

ি য়া স

ি য়া স

হেব বেল দৃ ঢ় আশাবাদ ব

করার পাশাপািশ আইেনর শাসন

জািতর জনক ব ব ু েক সপিরবাের িনমম ও নৃ শংসভােব হত াকারীেদর িবচােরর রায় কাযকর হওয়ােত এবােরর বােজট
উপ াপন করেত দাঁিড়েয় িনেজেক িকছু টা িনভার ও দায়মু

বেল মন ব কেরন অথম ী। জািত িহেসেব এত বছর এই িবচার

িবেদেশর খবর

ি য়া স
করেত না পারায় বু েকর ওপর চেপ থাকা কলে র জগ ল পাথর নেম যাওয়ােতই িনেজেক িনভার এবং মু
বেল উেল খ কেরন। অবশ , কিতপয় পলাতক খুনীর িবচােরর নাগােল আনার র দািয় এখনও অস ূ ণ থাকার কথাও রণ

স াদকীয়

কিরেয় দন। দীঘ

ব বসা বািনজ
অথ বািণজ
িশ া সাগর

তীি ত আর একিট িবচার

ি য়া তথা যু াপরাধীেদর িবচার

ি য়াও সরকার

র কেরেছ বেল

উ াপন কেরন িতিন। এ দেশর জনগেণর অকু সমথেন যু াপরাধীেদর িবচার অিচেরই এ বাংলার মািটেত িন
আইেনর শাসন

িত ায় সরকার দৃ

পদেৰপ হণ অব াহত রাখেব বেলও আশাবাদ ব

স

কের দেশ

কেরন। সভােব খাতওয়ারী বরা

দখােলও গতবােরর মেতাই এবারও যু াপরাধীেদর িবচাের ১০ কািট টাকা বরা করা হেয়েছ বেল অথম ী জানান।
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যািপত জীবন

সাবধানবাণী: বািণিজ ক উে েশ এই সাইেটর কান উপাদান ব বহার করা স ূ ণভােব িনিষ

িবিভ সংগঠেনর অিভন ন
যু াপরাধীেদর িবচাের ১০
কািট টাকা বরা

িত ায় এই

করােক সরকােরর দৃ পদেৰেপরই অংশ িহেসেবও মন ব কেরন িতিন।

এবং কিপরাইট আইেন দ নীয় অপরাধ।

না

মতায়ন, িশ কল ােণ

১২৪১ কািট টাকা বরা
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