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ধানম ী শখ হািসনা িবিভ  ােন পাকা ধােনর খেত আ ন দওয়ার কারণ খিতেয় দখেত সংি
ম ণালয়েক িনেদশ িদেয়েছন।  আওয়ামী  লীেগর সাধারণ  স াদক এবং  সড়ক পিরবহন ও সতুম ী
ওবায় ল কােদর গতকাল বধুবার পুের সিচবালেয়র িনজ ম ণালেয় ভারতীয় হাইকিমশনার িরভা গা লুী
দােসর সে  এক বঠক শেষ সাংবািদকেদর ে র জবােব একথা জানান। এ সময় িতিন আেরা বেলন,
িবিভ  ােন  ধান  খেত আ ন  দওয়ার  কারণ  ধানম ীর  িনেদেশ খিতেয়  দখা  হে ।  ঘটনা েলা

ােবাটাজ িকনা, কােনাভােব এটা সরকােরর নাম ু ন করেত কউ করেছ িকনা, ঘটনা েলা িবেশষ
িবেশষ জায়গায় ঘটেছ কন, এটা তদ  কের িতিন জানােত বেলেছন। িতিন বেলন, একটা সম া হেয়েছ,
আ ন ািলেয়,  ধান পুিড়েয় এ সম ার সমাধান হেব না। সরকার কখেনা চাইেব না  আমােদর কৃিষর
ম দ  য কৃষক, তারা িত  হাক। শখ হািসনার সরকার এ ব াপাের আ িরক। ওবায় ল কােদর

আেরা  বেলন,  ভারেতর জনগণ  য  দল বা  জাটেক িনবািচত করেব  তােদর সে ই  আমােদর স ক
অব াহত থাকেব। িতিন বেলন, ‘ভারেতর সে  বাংলােদেশর স ক রাে র সে  রাে র ( ট টু ট)
এবং জনগেণর সে  জনগেণর। তাই ভারেতর জনগণ যােদর িনবািচত করেব সই জাট বা দেলর সে
আমরা  কাজ  করব।’  আওয়ামী  লীেগর  সাধারণ  স াদক বেলন,  িরভা  গা লুী  দােসর  সে  আমার
আজেকর সা াত্ অেনকটাই সৗজ । ভারেতর সে  আমােদর বশিকছু ক  চলমান রেয়েছ। আেরা
নতনু  ক  হেণর  িবষেয়  আেলাচনা  করা  হে ।  িতিন  বেলন,  ভারেতর  সে  বাংলােদেশর
কােনকিটিভিটর িবষয়িটেক সবেচেয় বিশ অ ািধকার দওয়া হে । এ সব িবষয় িনেয়ই িরভা গা লুীর
সে  আেলাচনা হেয়েছ। িতিন বেলন, আখাউড়া-িকেশারগ , আখাউড়া থেক ময়নামিত পয  ফারেলন ও
ফনী নদীর ও সতু িনমাণ ব ু িতম দশ িটর মেধ  িবদ মান স কেক আেরা নতুন িদগে  িনেয় যােব।

আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক বেলন, ভারেত য সরকারই মতায় আ ক না কন, দশ িটর মেধ
যসব অমীমাংিসত সম া রেয়েছ, স েলা সমাধােনর জ  সহেযািগতা আশা কির। িতিন বেলন, যভােব

শাি পূণভােব িছটমহল হ া র হেয়েছ, সীমা  সম ার সমাধান হেয়েছ, িত াসহ অিভ  নদীর পািন ব টন
সম ার সমাধানও সভােবই হেব।

িবএনিপ ন ী বগম খােলদা িজয়ার ব ড়া-৬ আসেনর উপ-িনবাচেন অংশ নওয়ার িবষেয় জানেত চাইেল
ওবায় ল কােদর বেলন,  আইনগত িদক থেক িতিন িনবাচেন অংশ িনেত পারেবন িকনা,  তা িনবাচন
কিমশন দখেব। এ ব াপাের সরকােরর িকছ ুবলার বা করার নই।

ওবায় ল কােদর আেরা  বেলন,  ভারেতর জনগণ য দল বা  জাটেক িনবািচত করেব তােদর সে ই
আমােদর স ক অব াহত থাকেব। িতিন বেলন, ‘ভারেতর সে  বাংলােদেশর স ক রাে র সে  রাে র
( ট টু ট) এবং জনগেণর সে  জনগেণর। তাই ভারেতর জনগণ যােদর িনবািচত করেব সই জাট
বা দেলর সে  আমরা কাজ করব।’ আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক বেলন, িরভা গা লুী দােসর সে
আমার আজেকর সা াত্ অেনকটাই সৗজ । ভারেতর সে  আমােদর বশিকছু ক  চলমান রেয়েছ।
আেরা  নতুন  ক  হেণর িবষেয়  আেলাচনা  করা  হে ।  িতিন  বেলন,  ভারেতর সে  বাংলােদেশর
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কােনকিটিভিটর িবষয়িটেক সবেচেয় বিশ অ ািধকার দওয়া হে । এ সব িবষয় িনেয়ই িরভা গা লুীর
সে  আেলাচনা হেয়েছ। িতিন বেলন, আখাউড়া-িকেশারগ , আখাউড়া থেক ময়নামিত পয  ফারেলন ও
ফনী নদীর ও সতু িনমাণ ব ু িতম দশ িটর মেধ  িবদ মান স কেক আেরা নতুন িদগে  িনেয় যােব।

আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক বেলন, ভারেত য সরকারই মতায় আ ক না কন, দশ িটর মেধ
যসব অমীমাংিসত সম া রেয়েছ, স েলা সমাধােনর জ  সহেযািগতা আশা কির। িতিন বেলন, যভােব

শাি পূণভােব িছটমহল হ া র হেয়েছ, সীমা  সম ার সমাধান হেয়েছ, িত াসহ অিভ  নদীর পািন ব টন
সম ার সমাধানও সভােবই হেব।

িবএনিপ ন ী বগম খােলদা িজয়ার ব ড়া-৬ আসেনর উপ-িনবাচেন অংশ নওয়ার িবষেয় জানেত চাইেল
ওবায় ল কােদর বেলন,  আইনগত িদক থেক িতিন িনবাচেন অংশ িনেত পারেবন িকনা,  তা িনবাচন
কিমশন দখেব। এ ব াপাের সরকােরর িকছ ুবলার বা করার নই।
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