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ফররয়াদীর আর্জিঃ 

চট্টগ্রাম থেকে প্রোরলত “দদরিে াাংগু” পরিোয়/াংবাদপকি উপকরাক্ত রলকরািাকমর াংবাদ প্রোকলর মাধ্যকম 

ফররয়াদীকে ্িমকে ামার্ে ও থপলাগতভাকব থয় প্ররতপন্ন ও ব্ল্যােকমই েরার অপকচষ্টা েরা কয়কে মকম জ 

বতজমাি অরভকযাগটি দাকয়র েরা কয়কে। ফররয়াদী রিকবদি েকরি থয, প্রকাশত াংবাদগুকা অতয, বাকিায়াট, 

আপরিের ও উকেশ্য প্রক ারদত । এেই অতয াংবাদ বারবার ঘুররকয় রফররকয় রবরভন্ন রলকরািাকম প্ররতপে 

রবরভন্ন তাররখ ০৭(াত) রদি প্রোল েকরকে । াংবাদ প্রোকলর পূকব জ প্রোরলত তথ্য ম্পকেজ  াংরিষ্ট থোম্পািীর 

ব্যবস্থাপিা পররচাে বা অন্য থোি দারয়ত্বলী ের্তজপকের োে থেকে যাচাই েরা য়রি । প্রোরলত াংবাদগুর 

ফররয়াদীর ভাবমূরতজ িষ্ট েকরকে । রবকলভাকব বদী বার ্য, থোটি টাো আত্মাত, চাঁদাবার্র অরভকযাগ, পুকুর 

চুরর, থবার্ জ রমটিাং এর িাকম থোটি টাো থাপাট, জ্বাািী ও খরি্ ম্পদ রচব থমা্াকে ে খাি ও রবরপরর 

থচয়ারম্যািকে রিকয় ৭ রদি যাবত োইল্যাকে রঙ্গ- রবা, বাাকে বাাখািা বারিকয়কেি ও থখাকি মধ্যরাত 

পযর্ন্জ িাচ গাি আকমাদ ফূরতজর আর বাকিার অরভকযাগগুর ফররয়াদীকে আঘাত েকরকে। 

এ আপরি্িে াংবাদ োপাকিার রবরুকে াংরিষ্ট াংবাদপকির ম্পাদে মকাদয় এর রিেট  ফররয়াদী গত 

০২/০৪/২০১৫ইাং ও ৩০ /০৭/২০১৫ইাং তাররখ ররখতভাকব ও র্ােকযাকগ প্ররতবাদ পাঠিকয়কে এবাং  

০১/০৪/২০১৫ইাং তাশযখে রগ্যা থিাটিল থপ্রর  েকরকে রেন্তু ম্পাদে/প্ররতপে ফররয়াদীর প্ররতবাদ আকরা িতুি 

রেছু থযাগ েকর থেকপকেি। তাকত অরভকযাকগর োর  প্রলরমত  িা কয় বরাং িতুিভাকব তা ফররয়াদীকে েরতগ্রস্থ 

েকরকে। 
ফররয়াদী প্ররতপকের রবরুকে যোযে প্রকযা্িীয় আইিগত ব্যবস্থা গ্র  কযায জন্য আখফদন কখযখেন।  
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প্রশতখেয জফাফঃ 

প্রশতে জফাফ দাশের কখয শনখফদন কখযন যম, প্রশতে ফাাংরাখদখয প্রচশরত আইন ভান্যকাযী, জ যর 

যরাক ন। এোড়া, শতশন চট্টগ্রাভ যথখক প্রকাশত জনশপ্রয় দদশনক াাংগু শিকায ম্পাদক ও প্রকাক ন। আয 

ফাদী যীপ আযাফুজ্জাভান, এভশড যভঘনা যখরাশরয়াভ কখ পাখযন একজন দুনীশতফাজ, যদখয প্রচশরত আইন 

অভান্যকাযী ন। দুনীশতফাজ এই কভ পকতপায শফরুযে স্থানীয় ও জাতীয় অখনক দদশনখক অশনয়খভয শফলখয় াংফাদ 

প্রকাশত খরও আখরাখয ফফতী খয় শুধুভাএ ‘দদশনক াাংগু’য শফরুযে ভাভরা দাখয়য কখযখেন। 

দদশনক াাংগুখত প্রকাশত প্রশতটি াংফাদ স্থানীয়খদয অশবখমাগ, াংফাদ খেরন, দুনীশত দভন কশভন (দুদক) এ 

দাখয়য কযা অশবখমাগ এফাং দুদখকয যীপ আযাফুজ্জাভানখক কযা যনাটিখয শবশিখত কযা খয়খে ।  

গত ১০.০৩.২০১৫ তশযখে যভঘনা যখরাশরয়াখভয এভশডয শফরুযে অশবখমাখগয াাড় শখযানাখভ প্রকাশত 

াংফাদটি দুনীশত দভন কশভন স্মাযক নাং ৮৫২ মূখর অশবখমাগ তদখেয জন্য দুদখকয যযকড প তরফ াংরাে নশথ 

ও স্থানীয়খদয দুদক ফযাফখয কযা অশবখমাখগয শবশিখত কযা খয়খে। াংফাদটি যীপ আযাফুজ্জাভাখনয  

ফক্তব্যও প্রকা কযা খয়খে।  

০১.০৩.২০১৫ তাশযখে দুদখকয জাখর যভঘনা যখরাশরয়াখভয এভশড শখযানাখভ প্রকাশত াংফাদটিও দুদখকয 

তদখেয সূি ধখয প্রকাশত খয়খে। এই শফলখয় ফাদীয ফক্তব্য শনখত যপান কযা খরও শতশন যপান শযশব 

কখযনশন।  

২৯.০৩.২০১৫ তাশযখে যভঘনা যখরাশরয়াখভয এভশডয শফরুযে চাদাফাশজয অশবখমাগ শখযানাখভ প্রকাশত 

াংফাদটি স্থানীয়খদয দুদক ফযাফখয কযা অশবখমাখগয শবশিখত কযা  খয়খে।  

০১.০৪.২০১৫ ইাং তাশযখে যভঘনা যখরাশরয়াভ এভশডয শফরুযে যকাটি টাকা আতযাখতয অশবখমাগ শখযানাখভ 

প্রকাশত াংফাদটিও স্থানীয়খদয অশবখমাখগয শবশিখত কযা খয়খে।  

০৫,০৪,২০১৫ ইাং তাশযখে যভঘনা যখরাশরয়াভ এভশডয খুটিয যজায যকাথায় শখযানাখভ প্রকাশত াংফাদটি 

শিকায যীশত অনুমায়ী পখরাআ াংফাদ শখখফ প্রকা কযা খয়খে। 

পশযয়াদীয প্রশতউিয  

প্রশতউিখয, পশযয়াদী শনখফদন কখযন যম, শতশন যদখয প্রচশরত আইন ভান্যকাযী জ যর সুশশেত যরাক ন। 

এোড়া যভঘনা যখরাশরয়াভ শরশভখটখডয ব্যফস্থানা শযচারক শখখফ শফগত প্রায় ৩.৫ ফেয মাফত সুন্দয, সুস্ঠু 

অশধকতয রাবজনকবখফ যকাম্পাশন শখখফ শযচারনা কখয আখেন। োেখয প্রশতে একজন অশশেত এফাং 

একটি দদশনক শিকায ম্পাদক ওয়ায শোগত যমাগ্যতা তায যনই এফাং তখেয তযতা মাচাই না কখয 

উখেশ্য প্রখণাশদতবাখফ শভো াংফাদ প্রকা কখয োশনত ব্যশক্তখদয শফরুযে শভো তখেয াংফাদ প্রকা কযায 

দাখয় শতশন ইখতাভখে ফ পখভাট ৪৩ শদন যজর যেখটখেন । 

প্রশতে যম কর অখ্যাত শিকায কাটিাং যফযা কখযখেন যগুখরাখত প্রশতফাদ জানাখনায য তাযা আয যকান 

াংফাদ প্রচায কখযশন। ব্যশক্তগতবাখফও ভূর স্বীকায কখযযে। এোড়া প্রশতে তায জফাখফ ফাযফায স্থানীয়খদয 

অশবখমাখগয কথা উখেে কখযখেন শকন্তু তাযা কাযা এফাং শক তাখদয শযচয় যটা উখেে কখযশন। অশবযুক্ত 

ব্যশক্তযা ফা তায যকান কভ পকতপায াখথ অশবযুক্ত তখেয ঠিকতা ম্পপখক কেনও মাচাই-ফাোই কখযনশন। 

প্রশতে উিখয চট্টগ্রাভ নাগশযক অশধকায াংগ্রাভ কর্তপক চট্টগ্রাখভ ভানফফন্ধন ও ঢাকায় াংফাদ খেরন 

আখয়াজখনয শফলয় উখেে কখযখে। চট্টগ্রাভ নাগশযক অশধকায াংগ্রাভ যকাম্পাশনয যকান এখজন্ট শডরায ফা তাখদয 

াখথ যকাম্পাশনয আশথ পক ফা ব্যফাশয়ক যকান ম্পপক যনই শফধায় অতয ফাখনায়াট ও ভনগড়া তখেয উয শবশি 

কখয ভানফফন্ধন ও াংফাদ খেরন কযায় তাখদয শফরুযে থানায় শজশড দাখয়য কযা খয়খে মা ফতপভাখন আইনী 

প্রশরয়াধীন যখয়খে। 

ভূয়া নাভ ব্যফায কখয দাখয়যকৃত অশবখমাখগয জফাফ দাশেখরয জন্য দুনীশত দভন কশভখনয যনাটি তাশযে 

১২.০১.১৫ এয যপ্রশেখত গত ০৩.০২.১৫ তাশযখে দুদখক জফাফ যপ্রযণ কযা খয়খে। প্রশতখেয জফাখফ উখেশেত 

দুদখকয স্মাযক নাং ৮৫২ যত চাশত খয়ন্টটিয জফাফ যকাম্পাশনয ে খত প্রদান কযা খয়খে। উক্ত খয়খন্ট 

১২.০১.১৫ তাশযখেয যনাটিখ অেভূ পক্ত শের। শকন্তু াাংগু শিকা দুদখকয প্রথভ যনাটিখ উখেশেত শফলয়গুশরয 

একটি একটি খয়ন্ট উখেে কখয আরাদা আরাদা শখযানাখভ ব্যফায কখয শফশবন্ন তাশযখে প্রায় কর খয়ন্ট 

উখেে কখয যভাট ৮ ফায অতয াংফাদ প্রকা কখযখে। 

অশবখমাগগুশর শের যকাম্পাশনয শনয়শভত শকছু কভ পকান্ড ম্পপখক মা শভো, ফাখনায়াট ও উখেশ্য প্রখণাশদত এফাং 

কুচশরভর কর্তকপ যফযাকৃত। এতদাংখগ াংযুক্ত প্রশতফাদটি ০২.০৪.১৫ তাশযখে াাংগু শিকায় াঠাখনা খর 

যভঘনা যখরাশরয়াভ এভশডয খুটিয যজায যকাথায় শখযানাভ শদখয় পূখফ প প্রকাশত াংফাদগুশর পূনযায় ০৫.০৪.১৫ 

তাশযখে প্রকা কখয তায শনখচ খুফই াংশেপ্ত এফাং শফকৃতবাখফ প্রশতফাদ োাখনা খয়খে। ২১.০৪.১৫ তাশযখে 

প্রকাশত াংশেপ্ত প্রশতফাদটি আভায নজখয আখশন এফাং তাযা তা জানায়শন। অশবযুক্ত ব্যশক্ত কর্তকপ দুদখক 

দাশেরকৃত জফাখফয যপ্রশেখত াাংগু শিকা যকান াংফাদ প্রকা কযযশন। শভো ও ফাখনায়াট তখেয উয ভূয়া 

অশবখমাখগয শবশিখত উখেশ্য প্রখণাশদতবাখফ াংফাদ প্রকাখয জন্য াাংগু শিকাখক ১৫.০৪.২০১৫ তাশযখে 

উশকর যনাটি প্রদান কযা খর জফাফ যদয়শন। যফতীখত প্রশতকায যচখয় যপ্র কাউশিখর ভাভরা দাখয়য কযা 

খয়খে। 
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ফররয়াদী রবজ্ঞ আইি্ীবী ফররয়াদীর আর্জ, প্ররতপকের ্বাব এবাং ফররয়াদীর প্ররতউির উপস্থাপি পূব জে 

রিকবদি েকরি থয, চট্টগ্রাম  থেকে প্রোরলত “দদরিে াাংগু” পরিোয়/াংবাদপকি রবরভন্ন তাররকখ  াংবাদ 

প্রোকলর মাধ্যকম ফররয়াদীকে ্িমকে ামার্ে ও থপলাগতভাকব থয় প্ররতপন্ন ও ব্ল্যােকমই েরা কয়কে 

এবাং প্রকাশত াংবাদগুকা অতয, বাকিায়াট, আপরিের ও উকেশ্য প্রক ারদত এবাং এেই অতয াংবাদ বারবার 

ঘুররকয় রফররকয় রবরভন্ন রলকরািাকম প্ররতপে রবরভন্ন তাররখ ০৭(াত) রদি প্রোল েকরকে । াংবাদ প্রোকলর পূকব জ 

প্রোরলত তথ্য ম্পকেজ  াংরিষ্ট থোম্পািীর ব্যবস্থাপিা পররচাে বা অন্য থোি দারয়ত্বলী ের্তজপকের োে 

থেকে যাচাই েরা য়রি । প্রোরলত াংবাদগুর ফররয়াদীর ভাবমূরতজ িষ্ট েকরকে । রবকলভাকব বদী বার ্য, 
থোটি টাো আত্মাত, চাঁদাবার্র অরভকযাগ, পুকুর চুরর, থবার্ জ রমটিাং এর িাকম থোটি টাো থাপাট, জ্বাািী ও 

খরি্ ম্পদ রচব থমা্াকে ে খাি ও রবরপরর থচয়ারম্যািকে রিকয় ৭ রদি যাবত োইল্যাকে রঙ্গ- রবা, 

বাাকে বাাখািা ও থখাকি মধ্যরাত পযর্ন্জ িাচ গাি আকমাদ ফূরতজর আর বাকিার অরভকযাগগুর 

ফররয়াদীকে আঘাত েকরকে। 

রতরি আরও রিকবদি েকরি থয, এ  আপরি্িে াংবাদ োপাকিার রবরুকে াংরিষ্ট াংবাদপকির ম্পাদে 

মকাদয় এর রিেট  ফররয়াদী গত ০২/০৪/২০১৫ইাং ও ৩০ /০৭/২০১৫ইাং তাররখ ররখতভাকব ও র্ােকযাকগ 

প্ররতবাদ পাঠিকয়কে এবাং  ০১/০৪/২০১৫ইাং তাশযখে রগ্যা থিাটিল থপ্রর  েকরকে রেন্তু  ম্পাদে/প্ররতপে 

ফররয়াদীর প্ররতবাদ আকরা িতুি রেছু থযাগ েকর থেকপকেি। তাকত অরভকযাকগর োর  প্রলরমত  িা কয় বরাং 

িতুিভাকব তা ফররয়াদীকে েরতগ্রস্থ েকরকে। 
শতশন শফশবন্ন াংশিষ্ট কাগখজয প্রশত দৃশষ্ট আকল পন কখয ফখরন যম, ভূয়া নাভ ব্যফায কখয দাখয়যকৃত অশবখমাখগয 

জফাফ দাশেখরয জন্য দুনীশত দভন কশভখনয যনাটি তাশযে ১২.০১.১৫ এয যপ্রশেখত গত ০৩.০২.১৫ তাশযখে 

দুদখক জফাফ যপ্রযণ কযা খয়খে। প্রশতখেয জফাখফ উখেশেত দুদখকয স্মাযক নাং ৮৫২ যত চাশত খয়ন্টটিয 

জফাফ যকাম্পাশনয ে খত প্রদান কযা খয়খে। উক্ত খয়খন্ট ১২.০১.১৫ তাশযখেয যনাটিখ অেভূ পক্ত শের। শকন্তু 

াাংগু শিকা দুদখকয প্রথভ যনাটিখ উখেশেত শফলয়গুশরয একটি একটি খয়ন্ট উখেে কখয আরাদা আরাদা 

শখযানাখভ ব্যফায কখয শফশবন্ন তাশযখে প্রায় কর খয়ন্ট উখেে কখয যভাট ৮ ফায অতয াংফাদ প্রকা 

কখযখে। 

শতশন শনখফদন কখযন যম, প্রশতে উখেশেত াংফাদ ও প্রশতখফদন প্রকা কখয াাংফাশদকতায াধাযণ নীশত 

রাংঘন কখযখেন, তাই আইনানুগবাখফ াশি প্রদাখনয প্রখয়াজন। শফজ্ঞ আইনজীফী শযখখল যপ্র কাউশির আইখনয 

১২(১) ধাযা অনুাখয ন্যায় শফচায প্রাথ পনা কখযন। 

প্রশতখেয শফজ্ঞ আইনজীফী জনাফ জাশকয যাখন শরাংকন যুশক্ত-তকপ উস্থান কখযন এফাং শতশন পশযয়াদীয 

আশজপ, প্রশতউিয এফাং ফাচশনক শনখফদন এয ফক্তব্য অস্বীকায কখয ফখরন যম, চরগ্রাভ যথখক প্রকাশত শিকাটি 

স্থানীয়বাখফ অখনক জনশপ্রয় এফাং প্রশতে াাংফাশদকতায যীশতনীশত অফরম্বন কখয াংফাদ এফাং প্রশতখফদনগুশর 

প্রচায কখযখেন এফাং প্রশতখফদনগুশর শের ম্পূণ প জনস্বাখথ প। 

শতশন ফখরন যম, প্রকাশত প্রশতটি াংফাদ স্থানীয়খদয অশবখমাগ, াংফাদ খেরন এফাং দুনীশত দভন কশভন এ 

দাখয়য কযা অশবখমাগ এফাং প্রশতেখক যদওয়া দুদখকয যনাটিখয শবশিখত কযা খয়খে। 

শতশন আযও শনখফদন কখযন যম, ১০.০৩.২০১৫ তাশযখে যভঘনা যখরাশরয়াখভয এভশড শখযানাখভ প্রকাশত 

াংফাদটিও দুদখকয তদখেয সূি ধখয প্রকা কযা খয়খে এফাং এশফলখয় ফাদীয ফক্তব্য শনখত যপান কযা খরও 

শতশন যপান শযশব কখযনশন, তাই এ অশবখমাগ দাখয়য কযায যকান যতু যনই এফাং যতুশফীন অশবখমাগ ন্যায় 

শফচাখযয স্বাখথ প োশযজ কযা প্রখয়াজন। 

শতশন শযখখল শনখফদন কখযন যম, াংফাদ এফাং প্রশতখফদনগুশর াাংফাশদকতায যীশতনীশত যভখন প্রকা কযা 

খয়খে। যখতু পশযয়াদীয আখফদনটি েযচ না-ভঞ্জুয কযা ভীচীন। 

Avgiv Dfqc‡ÿi AvBbRxex‡`i e³e¨ kÖeY K‡iwQ Ges bw_‡Z iwÿZ KvMRvw` cixÿv-wbixÿv K‡iwQ| 

dwiqv`xi e³‡e¨i Av‡jv‡K cÖKvwkZ msev`/cÖwZ‡e`b ¸wj cy•Lvbycy•Lfv‡e wbixÿvi ¯̂v‡_© D‡jøL Kiv 

cÖ‡qvRb e‡j Avgiv g‡b Kwi| 

 

1| 10/03/2015Bs Zvwi‡L wk‡ivbvg Ò‡gNbv †c‡Uªvwjqvg GgwWÕi weiæ‡× Awf‡hv‡Mi cvnvoÓ; 

2| 11/03/2015Bs Zvwi‡L wk‡ivbvg Ò ỳ`‡Ki Rv‡j †gNbv †c‡Uªvwjqv‡gi GgwWÓ; 

3| 29/03/2015Bs Zvwi‡L wk‡ivbvg Ò†gNbv †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ikb wjwg‡U‡Wi GgwWi weiæ‡× 

Pvu`vevwRi Awf‡hvMÓ; 

4| 01/04/2015Bs Zvwi‡L wk‡ivbvg Ò†gNbv †c‡Uªvwjqv‡gi GgwWi weiæ‡× †KvwU UvKv AvZ¥mv‡Zi 

Awf‡hvMÓ; 

4| 05/04/2015Bs Zvwi‡L wk‡ivbvg Ò†gNbv †c‡Uªvwjqv‡gi GgwWi LyuwUi †Rvi †Kv_vq?Ó; 

 

Dc‡iv³ cÖwZ‡e`b¸wj cixÿv K‡i †`Lv hvq †h, GKB welq †hgb: ‡¯Œc †cøU Ly‡j 50,00,000/- jÿ 

UvKv AvZ¥mvZ GB cÖwZ‡e`bwU 10/03/2015, 12/03/2015,29/03/2015, 01/04/2015 Ges 
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05/04/2015 Zvwi‡L Qvcv‡bv n‡q‡Q| Z ª̀c fv‡e Avi GKwU welq Ò ỳb©xwZevR GB GgwW `vwqZ¡ †bIqvi 

ci †_‡K wb‡Ri A‡hvM¨Zv XvKvi Rb¨ BwÄwbqvwis wefv‡Mi GKRb `ÿ I AwfÁ ey‡qU cvk Kiv 

BwÄwbqvi Rbve gvRvnviæj Bmjvg‡K Zz”Q Kvi‡Y KviY KvRwenxb IGmwW Kwiqv ivLv nBqv‡Q Ges Zvi 

c‡` GKRb A`ÿ A‡hvM¨ wW‡cøvgvavix BwÄwbqvi Rbve †`jIqvi †nv‡mb‡K `vwqZ¡ w`qv Zvi gva¨‡g 

wewfbœ Kv‡Ri bv‡g wVKv`vi‡`i KvQ †_‡K jÿ jÿ UvKv Pvu`v Av`vq K‡i wb‡”Qb|Ó Dc‡iv³ welqwU ûeû 

11/03/2015, 29/03/2015, 01/04/2015 Ges 05/04/2015 Zvwi‡L cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 

GB mg Í̄ wel‡qi e¨vcv‡i dwiqv`xi gZvgZ wb‡Z Zvui mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv n‡q‡Q g‡g© 10/03/2015 

Ges 14/03/2015 Zvwi‡Li cÖwZ‡e`‡b D‡jøL Kiv n‡q‡Q, wKš‘ †Kvb ZvwiL, KqUvi mgq Ges  

†Uwj‡dv‡b bvwK †gvevB‡j ‡hvMv‡hvM Kiv n‡q‡Q, Zvi †Kvb D‡jøL †bB| 

05/04/2015 Zvwi‡Li cÖwZ‡e`‡bi †k‡l ÒcÖKvwkZ msev‡`i cÖwZev`Ó wk‡ivbv‡g dwiqv`xi cÖwZev` 

Qvwc‡q‡Q hv wb¤œiƒc t 

ÒGw`‡K MZ 02 GwcÖj ‡WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (GBPAvi) Av³vi ‡nv‡mb mvÿwiZ Pvi c„ôvi GKwU 

cÖwZev` wjwc •`wbK mv½y Awd‡m cvVv‡bv n‡q‡Q| †cÖwiZ cÖwZev` wjwc‡Z •`wbK mv½y‡Z cÖKvwkZ 

msev`¸‡jv wg_¨v, wfwËnxb e‡j `vex Kiv n‡q‡Q| cÖwZev` wjwc‡Z `vex Kiv nq avivevwnKfv‡e cÖKvwkZ 

msev`¸‡jv‡Z evievi Nywi‡q wdwi‡q GKB Z_¨ cwi‡ekb Kiv n‡q‡‡Q| Zv Qvov msev`¸‡jv cÖKv‡ki Rb¨ 

KZ…c‡ÿi †Kvb e³e¨ †bIqv nqwb e‡j `vex Kiv nq| e¨ve ’̄vcbv cwiPvjK •mq` AvkivdD¾gvb‡K 

AZ¨šÍ mr †jvK wn‡m‡e Dc¯’vcb Kiv nq cÖwZev` wjwc‡Z| Zv‡Z D‡jøL Kiv n‡q‡Q AvkivdD¾vgv‡bi 

cÖ‡Póvq †gNbvi wecyj cwigvY Rwg A‣ea `Lj †_‡K D×vi Kiv n‡q‡Q& Zvi Kvi‡Y †e‡o‡Q †Kv¤úvbxi 

ivR¯̂ Av‡qi cwigvY| 

cÖwZ‡e`‡Ki e³e¨t 

cÖKvwkZ msev`¸‡jv ỳb©xwZ `gb Kwgkb I Zvi weiæ‡× ỳ`‡K Kiv Av‡e`‡bi wfwË K‡iB •Zix Kiv 

n‡q‡Q| cÖwZwU cÖw‡Ze`‡b Zv ¯Ẑš¿ eRvq ivLv n‡q‡Q| cÖwZwU msev` •Zwii mgq GgwW‡K †dvb Kiv 

n‡q‡Q wZwb cÖvqk †dvb wiwmf K‡ibwb| ZvQvov cÖ_g I 2q cÖwZ‡e`b •Zixi mgq Zvi mv‡_ K_v e‡j 

cÖwZ‡e`K Zvi e³e¨ msev‡` hy³ K‡i‡Qb|Ó 

wewfbœ Zvwi‡Li cÖwZ‡e`b¸wj cixÿv K‡i †`Lv hvq, cvV‡Ki g‡b PvÂj¨ m„wói D‡Ï‡k¨ wewfbœfv‡e Kw_Z 

fv‡e cÖvß Z‡_¨i Dci wbf©i K‡i cÖwZ‡e`b¸wj cÖPvi Kiv n‡q‡Q| GB cÖm‡½ evsjv‡`‡ki mvsevw`K‡`i 

Rb¨ AbymiYxq AvPiYwewa 1993 (2002 mv‡j ms‡kvwaZ) Gi 21 bs wewa cÖwYavb‡hvM¨:- 

Ò21| †Kvb ỳbx©wZ ev †Kvb e¨w³i weiæ‡× Avw_©K ev Ab¨ †Kvb Awf‡hvM msµvšÍ cÖwZ‡e`b •Zix Kivi 

†¶‡Î cÖwZ‡e`‡Ki DwPr NUbvi mZ¨Zv m¤ú‡K© mva¨gZ wbwðZ nIqv Ges cÖwZ‡e`K‡K Aek¨B Le‡ii 

b¨vh¨Zv cÖwZcbœ Kivi gZ h‡_ó Z_¨ †hvMvo Kiv ;Ó 

wKš‘ cÖwZ‡e`b¸wj cixÿv K‡i my¯úófv‡e cÖwZqgvb n‡”Q cÖwZ‡e`b¸wj Qvcv n‡q‡Q BwÄwbqvi Rbve 

gvRnviæj Bmjvg Gi ¯̂v_© iÿv Kivi Rb¨| 

mvsevw`KZvi ¯̂xK…Z mZ¨ n‡”Q, †h †Kvb m~Î †_‡K Z_¨ msM„nxZ †nvK bv †Kb †Kvb msev`cÎ Zv cÖKv‡ki 

ci m¤ú~Y© `vq †mB m¤úv`K‡KB enb Ki‡Z nq/n‡e| Kv‡RB GK_v g‡b Kivi hyw³m½Z KviY i‡q‡Q †h, 

m¤úv`K BwÄwbqvi gvRnviæj Gi †hvMmvR‡k D‡Ïk¨g~jKfv‡e dwiqv`xi weiæ‡× D‡jøwLZ msev` I 

cÖwZ‡e`b¸wj cÖKvk K‡i‡Qb Ges D‡jøwLZ msev` I cÖwZ‡e`b¸wj cÖKvk K‡i mvsevw`KZvi bxwZ j•Nb 

K‡i‡Qb| 

dwiqv`xi we‡`k åg‡Yi KvMRcÎ cixÿv K‡i †`Lv hvq †h, wZwb miKv‡ii Aby‡gv`bµ‡g we‡`k ågY 

K‡i‡Qb| ¯x̂K…Zfv‡eB dwiqv`x GKRb miKv‡ii D”Pc`¯’ Kg©KZ©v Ges Zvi miKvwi KvR Ki‡Z wM‡q 

wZwb †Kvbiƒc e¨wZµg K‡i‡Qb g‡g© „̀k¨gvb nqbv| ¯’vbxq †jvKR‡bi Awf‡hv‡Mi KviY wK ev msÿzä 

nIqvi KviY wK G e¨vcv‡i cÖwZcÿ †Kvb hyw³m½Z KviY †`Lv‡Z e¨_© n‡q‡Qb| ỳb©xwZ `gb Kwgk‡b 

`v‡qi Kiv Awf‡hvM msev` Gi Drm n‡Z cv‡i wKš‘ G Awf‡hvM cÖPv‡ii c~‡e© NUbvi mZ¨Zv Aek¨B 

hvPvB-evQvB Kiv c~e©kZ© wKš‘ G‡ÿ‡Î cÖwZcÿ GgbwU K‡i‡Qb e‡j cÖwZqgvb nqbv| †Kvb m¤úv`‡Ki fzj 

Z‡_¨i Øviv ÿwZMÖ ’̄ cÿ hw` cÖwZev` K‡i, ZLb m¤úv`‡Ki •bwZK `vwqZ¡ n‡”Q GKB cvZvq fzj 

ms‡kvab K‡i ỳtL cÖKvk Kiv wKš‘ cÖwZcÿ dwiqv`xi cÖwZev`cÎwU ûeû Qvcvqwb eis Zvi fvlvq 

Dc ’̄vcb K‡i‡Q hv AvPiYwewa j•N‡bi kvwgj| 

GB cÖm‡½ evsjv‡`‡k njy` mvsevw`KZv eBwUi 178 bs c„ôvi †Mvjvg mviIqvi, m¤úv`K, •`wbK mgKvj 

Gi cÖeÜwU cÖvmw½K weavq GB wKQz Ask wb‡¤œ DØ„Z Kiv n‡jv| 

Ò1| Avgv‡`i †`‡k ỳB avivi msev`cÎ cÖKvwkZ nq| GKwU g~javivi| g~javivi msev`c‡Î 

GKwU gvb`Û eRvq †i‡L, mvsevw`KZvi bxwZ‰bwZKZv we‡ePbvq wb‡q †gvUvgywUfv‡e msev` cÖKvk 

Kivi †Póv Kiv nq| †mLv‡b †h ‡Kv‡bv msev` †hb‡Zbfv‡e cÖKvk bv K‡i me©Rbxb bxwZ AbymiY 

Kivi †Póv Kiv nq| cvkvcvwk Av‡iK ai‡bi msev`cÎ cÖKvwkZ nq, Gi msL¨v A‡bK †ewk| 
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GKRb cvVK wn‡m‡e g‡b nq, †mLv‡b msev‡`i †mvm© mwVK wKbv Zv hvPvB Kiv nq bv, wbi‡c¶ 

m~Î †_‡K msev‡`i mZ¨Zv wbwðZ Kiv nq bv; mvsevw`KZvi bxwZ‰bwZKZv gvbv nq bv| †Kv‡bv 

msev` cÖPv‡ii d‡j Kv‡iv e¨w³MZ Rxeb e¨vnZ n‡jv wKbv Zv c‡ivqv Kiv nq bv| ej‡Z †M‡j 

Gme wKQyB gvbv nq bv| eis cvVK‡K gyL‡ivPK wKQy †`Iqvi Rb¨B Gme Qvcv nq- GB ỳ‡Uv 

avivi msev`cÎ Av‡Q| wØZxq aviv wb‡q Avgvi †Kv‡bv e³e¨ †bB| KviY Gme msev`cÎ 

mvsevw`KZvi b~¨bZg gvb eRvq iv‡L bv| Avwg g‡b Kwi, G ai‡bi msev`cÎ cÖKvk nIqv DwPZ 

bq| GUv GK ai‡bi njy` mvsevw`KZvi Ask| †Kv‡bv wel‡q wbwðZ bv n‡qB hv Lywk wj‡L 

w`jvg| †hgb, Kv‡iv weiæ‡× Awf‡hvM cvIqv †Mj, Kv‡iv weiæ‡× Awf‡hvM _vK‡ZB cv‡i| Z‡e 

hviv Awf‡hvM K‡i Zv‡`iI ¯v̂_© nvwm‡ji e¨vcvi _v‡K A‡bK mgq| GKRb cÖwZ‡e`K ev 

wi‡cvU©v‡ii `vwqZ¡ n‡”Q GB Awf‡hvMUv‡K wg_¨v a‡i wb‡q Gi mZ¨Uv‡K AbymÜvb Kiv| Zvn‡jB 

Avmj mZ¨ Z_¨ †ei n‡q Avm‡e| Le‡ii mZ¨vmZ¨ AbymÜvb Kiv evÃbxq| wKš‘ Awf‡hvM †c‡jB 

†Q‡c †`Iqv n‡jv, hvi weiæ‡× Awf‡hvM cvIqv †Mj Zvi †Kv‡bv e³e¨ †bIqv n‡jv bv| G‡Z Zvi 

mvgvwRK gh©v`v ¶zbœ n‡jv| GB †h B‡”Qg‡Zv hv Lywk †jLv ev cÖPvi Kiv n‡jv †mUvB B‡qv‡jv 

Rvb©vwjRg ev njy` mvsevw`KZv| 

Av‡iKUv ¶wZKi welq n‡jv, fyjZ_¨ msewjZ GKwU msev` cÖKvk n‡q †Mj, c‡i bvbv m~Î †_‡K 

Lei wb‡q Rvbv †Mj LeiwU fyj ev weK…Z ev AvswkK mZ¨| hLb GB msev‡`i cÖwZev`wU Qvcv nq 

ZLb †`Lv hvq, cwÎKvi †fZ‡ii cvZvq †QvU K‡i Qvcv nq| hv cvV‡Ki Lye GKUv †Pv‡LB c‡o 

bv| GwU msev`c‡Îi GKwU we‡kl Lvivc w`K| ỳÕ-GKwU cwÎKv Qvov AwaKvskB Awf‡hv‡Mi 

LeiwU cÖ_g cvZvq Qvcv‡jI Awfhy³ e¨w³i cÖwZev`wU Qvcvq †QvU K‡i| GwU GKwU †gŠwjK 

welq| hv LyeB D‡ØMRbK| Gfv‡e Qvcv‡bvi d‡j ¶wZ hv nIqvi Zv Av‡MB n‡q †M‡Q| 

Ab¨w`‡K Awfhy³ whwb Zvi e³e¨ cwÎKvi Aby‡jøL¨ RvqMvq Qvcvjvg| Avgvi Kv‡Q GB cÖeYZv 

LyeB D‡ØMRbK g‡b nq|Ó 

dwiqv`xi Awf‡hvM, cÖwZc‡ÿi Reve Ges cvëv DËimn cÿM‡Yi `vwLjx KvMRcÎ Ges Zv‡`i e³e¨ 

we‡ePbv K‡i m`m¨‡`i mv‡_ GKgZ n‡q wePvwiK KwgwU G wm×v‡šÍ DcbxZ n‡q‡Q †h, dwiqv`xi weiæ‡× 

ci ci wfwËnxb cÖwZ‡e`b¸wj †Q‡c cÖwZcÿMY dwiqv`xi gvbnvwb Kiv mn mvsevw`KZvi bxwZgvjvi gvb 

f½ K‡i‡Qb Ges Rbmvavi‡Yi iæwPi weiæ‡× Aciva K‡i‡Q Ges Zv Zv‡`i †ckvMZ Am`vPiY e¨wZZ 

Ab¨ wKQz bq| ZvB cÖwZcÿM‡K Z ª̀æc Mwn©Z AvPi‡Yi Rb¨ fr©mbv I wZi¯‹vi K‡i fwel¨‡Zi Rb¨ mZK© 

K‡i †`qv n‡jv Ges G iv‡qi mZ¨vwqZ Abywjwc cÖvwßi 15 (c‡bi) w`‡bi g‡a¨ ‣`wbK mv½y cwÎKvq cÖKvk 

K‡i Gi GKwU Kwc KvDwÝ‡j †cÖiY Kivi Rb¨ wb‡ ©̀k cÖ`vb Kiv n‡jv| G iv‡qi Abywjwc RvZxq 

cwÎKv¸‡jv‡Z cÖKv‡ki R‡b¨ cvVvevi wb‡ ©̀k cÖ`vb Kiv n‡jv| 

 

 

 

 

                                                         ¯̂vÿwiZ/- 

                                        ( wePvicwZ †gvnv¤§` ggZvR DwÏb Avn‡g`) 

                                                             †Pqvig¨vb 

 

                                             Avwg GKgZ, 

 

          ¯̂vÿwiZ/-                                          

                                               ¯̂        ¯̂vÿwiZ/- 

                                                   (W. Drcj Kzgvi miKvi) 
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