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েশখ হািসনােক হতয্ার পিরক না কেরিছল আieসআi 
জনক  েড  ॥ িবগত জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর আেগ ধানম ী েশখ হািসনা, তার পিরবােরর সদ  eবং 
আoয়ামী লীেগর েজয্  েনতােদর হতয্ার পিরক না করা হেয়িছল। িক  পািক ােনর েগােয় া সং া 
আieসআiেয়র oi পিরক না বানচাল কের েদয়া হয়। ঢাকা েথেক পাoয়া তে র বরাত িদেয় ভারতীয় 
গণমা ম ‘iেকানিমক টাiমস’ eমন সংবাদ কাশ কেরেছ। -খবর oেয়বসাiেটর। 

সূে র বরাত িদেয় iেকানিমক টাiমেস ম লবাের কািশত িতেবদেন uে খ করা হেয়েছ, ‘বাংলােদশ সরকার 
তােদর ব তব্পূণ র্ সহেযাগীেদর িনেয় oi হতয্া পিরক না বানচাল কের েদয়। পিরক নািট কেরিছল পািক ােনর 
েগােয় া সং া আieসআi।’ হতয্াকা  পিরচালনার জ  তারা িবপুল a o সরবরাহ কের বেল জানােনা হেয়েছ 
িতেবদেন। িতেবদেন আরo uে খ করা হয় েয, ‘আieসআiেয়র সােবক কম র্কত র্া েলফেট া  েজনােরল 

নািভদ েমা ার oi হতয্া পিরক নার ধােনর ভূিমকা পালন কেরন। েজনােরল নািভদ ছাড়াo আieসআiেয়র 
েবশিকছু eেজ  oi হতয্া পিরক নার সে  যু  িছেলন। eছাড়া বাংলােদশ েনৗবািহনী o েকা গােড র্র িকছু 
সদ  নািক e পিরক নায় যু  িছেলন। তেব পািক ান সমিথ র্ত েমৗলবাদী দল বাংলােদশ জামায়ােত iসলামী 
হতয্া পিরক নায় িছল িকনা- তা জানা যায়িন।’ eক সূে র বরাত িদেয় িতেবদেন বলা হেয়েছ, ‘ি েসর 
পতাকাবাহী eকিট জাহােজ কের eেক-58, কারবাiন ব ক o ে েনড িনেয় 41 িডেসমব্েরর িনব র্াচেনর আেগ 
বাংলােদেশর ব ের েবেশর পিরক না করা হয়। তেব oi জাহাজিট মাঝপেথ ডুেব যায়। 3115 সােল িবeনিপ 
েনতৃতব্াধীন দল মতায় থাকাকালীন েযভােব 21 াক aৈবধ a  েদেশ িনেয় আেস, eকiভােব eসব a  আনার 
ব া করা হয়।’ আেরকিট সূে র u িত িদেয় িতেবদেন বলা হেয়েছ, ‘ ধানম ী েশখ হািসনা o তার 

পিরবােরর সদ েদর হতয্া করার মা েম eকটা aরাজক পিরি িত ƣতিরর পিরক না কেরিছল ষড়য কারীরা। 
জাহাজ েথেক িরেমাট কে ােলর মা েম রাজধানী ঢাকায় েবামা িবে ারেণরo পিরক না িছল তােদর।’ 
iেকানিমক টাiমেসর oi িতেবদেন আরo uে খ করা হেয়েছ েয, ‘ল েন aব ানরত িবeনিপ েচয়ারপাস র্ন 
েবগম খােলদা িজয়ার েছেল o দলিটর ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমান eবং ঢাকায় aবি ত পািক ান 
দূতাবাস oi হতয্া পিরক নার সে  যু  িছল।’ eর আেগ iেকানিমক টাiমস বাংলােদেশর িনব র্াচন িনেয় 
িতেবদন কাশ কের। তােত বলা হয়, ‘পািক ান সমিথ র্ত িবeনিপ o েমৗলবাদী দল জামায়ােত iসলামীেক 

পুনরায় মতায় আনেত নানাভােব েচ া কের যাে  পািক ােনর েগােয় া সং া আieসআi। eসব পিরক নার 
মূলেহাতা হেলন তােরক রহমান।’  


