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ওপর জিরেপ বিরেয়েছ নানান

যু াপরাধীেদর িবচার

তথ । ৭০ ভাগ ত ণ মেন
দয়া হেয়েছ তা অ তুল নয়। যিদও যু াপরাধীেদর

িবকাশ দ ॥ যু াপরাধীেদর িবচােরর জন আগামী অথবছের য অথ বরা

িবচার বানচাল করেত জামায়ােত ইসলাম দশী-িবেদশী উভয় সাস থেক হাজার হাজার কািট টাকার তহিবল সং হ করেছ।
যু াপরাধীেদর িবচার

ি য়া

হবার পর থেক সরকার চলিত বােজেটর সমপিরমাণ ১০ কািট টাকা বরা

মহল আশা করেছ এই অথ িদেয়ই যু াপরাধীেদর িবচার করা যােব। আর যিদ আরও টাকার
সটাও িনি ত করেব। যু াপরাধীেদর িবচার বানচাল
যু াপরাধীেদর িবচার স
তদ

শেষই িরেপাট

করা হেব।

াইবু নােলর তদ কারী সং া এবং আইনজীবী প ােনল তদ

ময়ােদর মেধ ই

কাজ চািলেয় যাে ।

দান করা হেব। আইন িতম ী এ াডেভােকট কাম ল ইসলাম বেলেছন, যু াপরাধীেদর িবচােরর জন

আগামী অথবছেরও ১০ কািট টাকা বরা

রাখা হেয়েছ । আশা করা হে

এই বােজট আগামী অথবছেরর জন যেথ ।

যু াপরাধীেদর িবচােরর জন যিদ আরও টাকা লােগ তা হেল সরকার অবশ ই বরা

দেব। গত অথবছেরও সরকার এই খােত

যু াপরাধীেদর িবচােরর জন এই বরা

যেথ । ইতমেধ সে হভাজন যু াপরাধীেদর ওপর তদ

কাজ

র হেয়েছ। ১৯৭১
িট ধরা না

করা হে । যােত কান িনরীহ মানু ষ দাষী না হয়। িতিন আরও বেলন, এই

ময়ােদর মেধ ই যু াপরাধীেদর িবচার অনু ি ত হেব। এিদেক সু ীমেকাট

হাজার কািট টাকার তহিবল সং হ করেছ। স িদক িদেয় সরকােরর এই খােত ১০ কািট টাকা বরা
বরাে র

Įত বাӶবায়ন কের

যু াপরাধী িবচার ইসু ্যেত জামায়াত এতিদন বেলেছ। এখন তােদর সে

дাঁ
নাঁ
ম ব¡ ¡নই
মতামত িদন

ে

যেথ নয়। আরও বিশ

েয়াজন িছল।
িবএনিপও কথা বলেছ। এখন যু াপরাধীেদর িবচার

জামায়াত-িবএনিপ অিভ । একা েরর ঘাতকেদর পু নবািসত কেরেছ বগম িজয়ার

আযমেক দেশ এেন নাগিরক

য়াত

ামী িজয়াউর রহমান। গালাম

িদেয়েছন িজয়াউর রহমান। িজয়াউর রহমান মি সভায় যু াপরাধীেদর ঠাঁই কের িদেয়িছেলন।

তারই পথ অনু সরণ কেরেছন বগম খােলদা িজয়া। খােলদা িজয়ার সময় মি সভায় জামায়ােতর দু ই জন সে হভাজন
যু াপরাধীেদর ঠাঁই কের দন । কেয়কিট সংগঠন য তািলকা তির কেরেছ তার মেধ অন তম জামায়ােতর আিমর মিতউর
রহমান িনজামী এবং সে টাির জনােরল আলী আহসান মু জািহদ।
আওয়ামী লীেগর নতৃ ে
হাইেকাট চ ের

মহােজাট ৰমতায় আসার পর যু াপরাধীেদর িবচােরর উেদ াগ নয়া হয়। তারই অংশ িহেসেব পু রেনা

ািপত করা হেয়েছ আ জািতক অপরাধ

াইবু নাল। ২৫ মাচ সরকার

াইবু ্যনােলর চয়ারম ান, সদস ,

িসিকউটর এবং তদ কারী কমকতা িনেয়াগ দন। ইেতামেধ তদন কারী সং া তােদর তদন
তদন কারী সং ার তদ
দান করা হেব।
তখন িবচার

কমকতা মজর (অব) সামসু ল আেরিফন বেলেছন, তদন

কাজ

কাজ এিগেয় যাে । তদ

র

কেরেছ।

শেষই িরেপাট

াইবু নােলর চীফ

আমােদর কােছ িরেপাট

যািপত জীবন

আইনজীবী সিমিতর সােবক

স াদক শ ম রজাউল কিরম বেলেছন, যু াপরাধীেদর িবচােরর জন ২০১০-১১ অথবছের সরকার ১০ কািট টাকা বরা
কেরেছ। এটা খুবই অ তুল। কারণ জামায়ােত ইসলামী যু াপরাধীেদর িবচার বানচাল করেত দশী-িবেদশী সাস থেক হাজার

ব¡বহার িতেরােধ আইনিট

পাের না?

কেড় িনল শািহন শ ার

াণ

িনরাপ া গেড় তালা

সরকােরর িনিদ

ԁԁ পূণӵ ভূিমকা রাখেত

াব জনক পিরবাের
শােকর ছায়া ॥ বপেরায়া বাস

অপরাধ াইবু নােলর িসিকউটর সয়দ রজাউর রহমান বেলেছন, যু াপরাধীেদর িবচােরর জন য বরা দয়া হেয়েছ , তা
অ তুল নয়। আেগ য ১০ কািট টাকা বরা দয়া হেয়িছল, এবার আরও ১০ কািট টাকা বরা দয়া হেয়েছ। স অেথ

যু াপরাধীেদর ওপর পু ানু পু ভােব তদ

জনগেণর ¬া¡ রǍায় িক

জামায়ােতর হাজার কািট
টাকার িবপরীেত বরা অ তুল

১০ কািট টাকা বরা কেরিছল। স টাকার িকছু অংশ খরচ হেয়েছ, বিশরভাগ টাকা এখনও রেয় গেছ। অন িদেক আ জািতক

পের, স জন বার বার যাচাই-বাছাই কের দখা হে । িতিন বেলন, িরেপাট িদেত দির হবার অন তম কারণ সে হভাজন

পাকােত Ǎিতকর ¡কিমক¡াল

আেজি নার
যা া

অথম ীর চ ােলি ং িমশন

সােল যারা মানবতািবেরাধী অপরাধ কেরিছল তােদর িবষেয় তথ উপা সং হ করা হে । িবচাের যােত কান প

আজেকর িবষয় : ফল

জয় িদেয়

িদেয়েছ। সংি

েয়াজন হয় তা হেল সরকার

েচ ায় সরকার ভীত নয় । সরকােরর এই

কের- ॥ দশ সিঠক পেথই

ি য়া

িসিকউটর এ াডেভােকট গালাম আিরফ িটপু বেলেছন, তদ কমকতারা তদ শেষ
দান করেবন। এর পর ঐ িরেপাট যাচাই-বাছাই কের াইবু নােলর কােছ তুেল ধরা হেব। াইবু নাল

র করেবন। আমােদর কাজ এিগেয় যাে । মানব ইিতহােস সবেচেয় নৃ শংসতম গণহত া , িনযাতন ও

ংসয ও মানিবক িবপযয় ঘেটেছ ি তীয় িব যু ে র সময়। জামািনর িহটলােরর নাৎসী বািহনী, ইতািলেত মু সলীিনর ফ ািস
বািহনী এবং ােচ জনােরল তােজার জাপািন বািহনীর যু াপরাধ ও মানবতার িব ে ববরতম অপরােধর কথা িব বাসী
কখনও ভুলেব না। িহটলােরর নাৎসী বািহনী যভােব ই দী, কিমউিন ও অজামািনেদর হত া কেরেছ সভ তার ইিতহােস তার
কান নিজর নই। িঠক তমিন পািকস ানী সন রা যভােব বাংলােদেশ গণহত া কেরেছ তারও নিজর নই।

ধু গণহত া নয়,

পািক ানী সন রা ধষণ, অি সংেযাগ, লু টপাটও কেরেছ। আর তােদর সহেযািগতা কেরেছ তােদর সহেযাগী সংগঠন রাজাকারআলবদর আলশামস।

বােজট বা বায়ন ॥ খাদ
বষা মৗসু ম

কাল ॥

মেঘর ঘনঘটা, িক বৃ ি র
দখা নই
তথ যু ি

খােত বরা ১২

কািট টাকা,

েয়াজন হাজার
কািট

মা ও পু কন া মৃ তু র ঘটনায়
৮ জেনর িব ে

মামলা

গৗরনদীেত জামায়ােতর ঘাঁিট
িত ান এমিপওভু !

িশ া

মহাসমােবশ ও লংমাচ কমসূ চী
যু বলীেগর
ািজল ও আেজি না সমথক
দু ই ভাইেয়র মেধ সংঘষ,
র া
বখােট

জখম

িতেরােধর িশ া
িদবস আজ

৫শ' ম.ও. পাওয়ার

া

াপেন চিসকেক অনাপি
ম ণালেয়র
লাডেশিডংেয়র মা া আধা
ঘ া ॥ িবদু ত দািবেত ঘরাও
িবে াভ
রা ামািটেত সড়ক নৗপথ
অবেরাধ চলাকােল সংঘষ ॥
আহত ১৫
মাহমু দুরেক ৪ িদেনর িরমাে
িনেয়েছ উ রা থানা
িমশন ইউেরাপ

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

এবং কিপরাইট আইেন দ নীয় অপরাধ।

