
 

 

ংফাদ বফজ্ঞবি 

 

ব্লগায যাজীবফয তযায় ক্ষাব ও অযাধীবদয বফ বাচ্চ াবিয দাবফ; 

নাক ও ইবয়-এয ষ ক্থবক ‘গণজাগযণ ভঞ্চ’ এয াবথ ংবত প্রকা 

 

ঢাকা, ১৭ ক্পব্রুয়াবয, ২০১৩: ট্রান্সাবযবন্স ইন্টাযন্যানার ফাংরাবদবয অনুবপ্রযণায় গঠিত ক্দবয ৪৫ অঞ্চবরয 

বেতন নাগবযক কবভটি (নাক) এয -বাবত ও ইয়ুথ এনবগজবভন্ট অযান্ড াবার্ ব (ইবয়) উ-কবভটিয 

বাবতবৃন্দ ব্লগায আবভদ যাজীফ ায়দাবযয ভভ বাবিক তযাকাবন্ড গবীয ক্াক ও উবেগ প্রকা কবয ঘর্নায সুষ্ঠ ু

ও বনযবষ তদিপূফ বক ক্দালীবদয দুষ্টািমূরক াবিয দাবফ জাবনবয়বে। একইাবথ তাযা াফাগ াযাবদব 

েরভান ‘গণজাগযণ ভঞ্চ’ এয আবন্দারবনয াবথ বিয় ংবত প্রকা কবয তযা ও গণতযা এফং ধল বণ ও 

গণধল বণ ভানফতাবফবযাধী অযাবধ কাবদয ক্ভাল্লা অন্য কর যুদ্ধাযাধীয বফোয প্রবিয়া অনবতবফরবে 

মথামথ বফোবযক প্রবিয়ায় ম্পন্ন্ন কবয আইনানুগবাবফ বফ বাচ্চ াবি বনবিবতয দাবফ  জাবনবয়বে। আজ 

আগাযগঁওবয় এরবজইবি বভরনায়তবন অনুবষ্ঠত নাক -বাবতবদয বা ও গতকার অনুবষ্ঠত ইবয় উ-

কবভটিয বা ক্বল এই আহ্বান জানাবনা য়। 

পূফ ববনধ বাবযত বনয়বভত বায ক্বল নাক ও ইবয় এয বষ প্রদত্ত এই বফবৃবতবত টিআইবফ’য বনফ বাী বযোরক 

ি. ইপবতখারুজ্জাভান ফবরন,“যাজীবফয এই বনভ বভ তযাকান্ড যুদ্ধাযাবধয ভতুল্য জঘন্য অযাধ। আভযা এয 

দ্রুত সুষ্ঠ ুবফোয োই। তবফ এই কাপুরুলবেত বংস্রতা গণজাগযণবক ক্কানবাবফই দুফ বর কযবত াযবফ না। াফাবগয 

আবন্দারবনয ভাধ্যবভ ভানফতাবফবযাধী অযাবধয বফোবযয ক্ষবে বফযার্ ম্ভাফনা ততবয বয়বে। পৃবথফীয ক্কান 

ক্দবই তযা, গণতযা, ধল বণ ও ভানফতাবফবযাধী অযাধ বফোবযয ঊববব থাকায সুবমাগ ক্নই। আয ক্জন্যই 

আইনানুগ, সুষ্ঠ ু বফোবযক প্রবিয়ায় ও যাজননবতক প্রবাফমুক্ত বয় যুদ্ধাযাধীবদয বফ বাচ্চ াবি বনবিত কযবত 

বফ। বফোয প্রবিয়া আইনানুগবাবফ ম্পন বর যকায ও বফোয বফবাবগয প্রবত ভানুবলয আস্থা সুদৃঢ় বফ।” 

বতবন আবযা ফবরন, “তরুণ প্রজবেয এই অদম্য আবন্দারন মুবক্তযুবদ্ধয ক্েতনাবক বেয মুনত ক্যবখ স্বাধীনতায স্বপ্ন 

পূযবণ অবযাম ব পূফ বতব যুদ্ধাযাধীবদয বফোয বনবিত কযায ক্ম সুবমাগ সৃবষ্ট কবযবে তাবক ক্কান ভরই ক্মন 

দরীয় যাজননবতক ফা অন্য ক্কান স্বাথ ব অজববনয ভাধ্যভ বববফ ব্যফায কযবত না াবয তা বনবিত কযবত বফ।”  

বফবৃবতবত বফ বাচ্চ দৃঢ়তা, ততা ও ক্াদাবযবেয াবথ ভানফতাবফবযাধী অযাবধয ন্যায় বফোয ম্পন কযবত 

নাক, ইবয়, স্বজন, ইবয় ক্েন্ড ও YPAC এয ষ ক্থবক ংবিষ্ট কবরয কাবে দাবফ জানাবনা য়।   
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