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যেভাবে যহায়াইট হাউবে য  ৌঁছান প্রিয়া োহা 

 

মাপ্রকিন যিপ্রেবেন্ট েনাল্ড ট্রাবের কাবছ োাংলাবেপ্রি প্রিয়া োহার নাপ্রলি প্রনবয় যেি-প্রেবেবি য াল াড় চলবছ। েরকাবরর মন্ত্রী-

িপ্র মন্ত্রীেহ োপ্রয়ত্বিীল িপ্র প্রনপ্রিরা কড়া িপ্র প্রিয়া ব্যক্ত কবরবছন। িপ্র োবের ঝড় েইবছ েে িত্র।  ররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রণালবয়র 

 রবে পৃথক প্রেবৃপ্র  যেয়া হবয়বছ। মন্ত্রী ে. এবক  আেদুল যমাবমন েে অপ্রভবোগ উপ্রড়বয় প্রেবয়বছন। েবলবছন, এটা োঁহা প্রমথ্যা। 

প্রেবিষ ম লবে প্রিয়া এমন উদ্ভট কথা েবলবছন।  

 

যেগুনোপ্রগচার প্রেবৃপ্র ব  স্পষ্ট কবর েলা হবয়বছ- োাংলাবেবির ভােমূপ্র ি ক্ষুবের উবেবেই প্রিয়া এই িরবনর োবনায়াট ও কপ্রি  

অপ্রভবোগ কবরবছন।  

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আোদুজ্জামান খান কামাল জাপ্রনবয়বছন, যেবি প্রেরবলই  াবক প্রজজ্ঞাোোে করা হবে। এ িরবণর খের যেয়ার য ছবন 

প্রনশ্চয়ই যকান কারণ ও উবেে আবছ মন্তব্য কবর মন্ত্রী েবলন, আমরা  াবক প্রজজ্ঞাোোে কবর যেই উবেে েেবকি প্রনপ্রশ্চ  হে।  

 

শুধু  া-ই নয়, ক্ষম ােীন আওয়ামী লীবগর োিারণ েোেক ওোয়দুল কাবেরও িক্ত িপ্র প্রিয়া যেপ্রখবয়বছন। েবলবছন, প্রিয়ার 

েক্তব্য রাষ্ট্রবরাহী া।  াবক অেেই আইবনর আও ায় আনা হবে।  ার প্রেরুবে রাষ্ট্রবরাহী ার অপ্রভবোবগ মামলা করার ইপ্রি ও যেন 

েরকাবরর িভােিালী এ মন্ত্রী।  ার প্রেরুবে ব্যেস্থা প্রনব  িম ি-েণ ি প্রনপ্রে িবিবষ েোই একাট্টা। প্রহন্দু যে ে-খৃষ্টান ঐকয  প্ররষবের োিারণ 

েোেক রানা োেগুপ্ত এরই মবে  ার োংগঠবনর অেস্থান  প্ররষ্কার কবরবছন। জাপ্রনবয়বছন- প্র প্রন ো  ার োংগঠন প্রিয়া োহার যকান 

োয় প্রনবে না। িশ্ন ওবঠবছ, প্রিয়া োহা যে েক্তব্য প্রেবয়বছন এটা কী আচমকাই প্র প্রন প্রেবলন? নাপ্রক অবনক প্রেন িবর প্র প্রন এমনটা 

িারণ করপ্রছবলন, সুবোবগর অব ক্ষায় প্রছবলন। এটাও েড় প্রজজ্ঞাো আজ-  ররাষ্ট্রমন্ত্রীর যনতৃত্বািীন িিান ৪ িবম ির েরকাপ্রর িপ্র প্রনপ্রি 

েল যেট প্রে াট িবমবন্টর আমন্ত্রবণ ওয়াপ্রিাংটন যগবলও আলাোভাবে োওয়া প্রিয়া োহা যহায়াইট হাউবজ প্রনমন্ত্রণ য বলন প্রকভাবে? 

োাংলাবেবির একমাত্র িপ্র প্রনপ্রি প্রহোবে যেট প্রে াট িবমন্ট প্রিয়া োহাবক প্রেবিষ আমন্ত্রণ জাপ্রনবয়  ার দুবভ িাবগর কথা শুনব  প্রনবয় 

োবে, প্র প্রন যিপ্রেবেবন্টর োক্ষাৎ  াবেন, এমন আগাম যকান  থ্য কী  ররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ো ওয়াপ্রিাংটনস্থ োাংলাবেি দূ াোবের 

কাবছ প্রছল? অবনক িবশ্নর অে ারণা হবে এখন। েরকাবরর িপ্র প্রনপ্রিবের েেল া-ব্যথ ি ার মূল্যায়বণর েময় এখন নয়, প্রকন্তু 

 ার রও িশ্ন আেবছ োবনর  াপ্রনর ম । এ ঘটনা কী পূে ি- প্ররকপ্রি ।  

 

এটা প্রক রাষ্ট্র ো েরকারবক যেকায়োয় যেলার যকান ষড়েন্ত্র? েপ্রে এর জোে েপ্র যই হযাঁ যোিক হয়, যেমনটা েরকাবরর িভােিালী 

মন্ত্রীরা ইপ্রি  প্রেবেন।  াহবল িশ্ন আবে একজন প্রিয়া োহা প্রক এটি কবরবছন নাপ্রক  ার য ছবন আর যকউ আবছ? েরকাবরর 



িপ্র প্রনপ্রিরা জাপ্রনবয়বছন  ারা েমপ্রি ভাবে এটা জানা এোং বুঝার িাণান্তকর যচষ্টা করবছন। যনট দুপ্রনয়ায় অেে এর প্রকছু প্রকছু এরই 

মবে আেব  শুরু হবয়বছ। েে ে য নয়, আোর েে প্রমথ্যাও নয়- েলবছন েরকাবরর িপ্র প্রনপ্রিরা।  ারা এ-ও েলবছন, এটা প্রনছক 

 ার  প্রলটিকযাল অযাোইলাবমর জন্য নয়। আবমপ্ররকায় রাজননপ্র ক আশ্রয়  াওয়ার জন্য যিপ্রেবেবন্টর কাবছ নাপ্রলি,  াও আোর 

প্রমথ্যা  থ্য এোং অে য েক্তব্য প্রেবয়! এটা ঠিক প্রমবল না। ো িা োংস্থা প্রেপ্রে প্রনউজ অেে একটি প্রেষয় যনাটিবি এবনবছ,  া হল 

ওয়াপ্রিাংটন প্রেপ্রেপ্রভপ্রিক ‘প্রহন্দু আবমপ্ররকান োউবেিন’র কম িক িা জয় কযানোরার উবযাবগ প্রিয়া োহা যুক্তরাষ্ট্র েবেলবন যোগ 

প্রেব  প্রগবয়বছন। যক এই জয় কযানোরা,  ার েবি প্রিয়া োহার ব্যপ্রক্তগ  না োাংগঠপ্রনক যোগাবোগ এটা স্পষ্ট নয়। প্রকন্তু ওই 

েক্তবব্যর যে যোগসূত্র রবয়বছ যেটি ‘প্রহন্দু আবমপ্ররকান োউবেিন’-এর টুইটার যেঁবট প্রকছুটা হবলও অনুবময়। যেখাবন একটি যেলপ্রে 

রবয়বছ ৩ জবনর। জয়, প্রিয়া এোং যেট প্রে াট িবমবন্টর িমীয় স্বািীন া প্রেষয়ক দূ  স্যাম ব্রাউন যেক। ১৮ই জুলাই িকাপ্রি  ওই টুইট 

ো িায় েলা হয়- “প্রহন্দু আবমপ্ররকান োউবেিবনর জয় কযানোরা অযাম্বাবেের স্যাম ব্রাউন যেক এর েবি  ার স্মরণীয় মূহু িটি 

যিয়ার কবরবছন। আমাবের েন্ধু প্রিয় োলা প্রেশ্বাে িমীয় স্বািীন া প্রেষয়ক মন্ত্রী  ে িাবয়র ওই বেঠবক যেট প্রে াট িবমবন্টর আমপ্রন্ত্র  

অপ্র প্রথ হবয় এবেবছন।  

 

প্র প্রন যেই ঘটনাগুবলা যিয়ার করব  এবেবছন যে, োাংলাবেবি প্রকভাবে ইেলাপ্রমে গ্রু গুবলা প্রহন্দুবের প্রনে িা ন কবরন।” ওই টুইট 

ো িার েরাব  েরকাবরর োপ্রয়ত্বিীল এক িপ্র প্রনপ্রি েলবছন, প্রিয় োহা যে এটি েলব ই যগবছন  া প্রহন্দু  আবমপ্ররকার োউবেিন ও 

জয় কযানোরা আবগ যথবকই জানব ন।  ারা যে এটি েলার জন্য যিপ্রেবেন্ট  ে িন্ত  াবক য  ৌঁছাব  োহায্য কবরবছন, লপ্রোং কবরবছন 

যেটা এখন অবনবকই প্রেশ্বাে করবছন। ওয়াপ্রিাংটবনর এক কম িক িা অেে এর েবি আবরকটু যুক্ত করার যচষ্টা কবরন। প্র প্রন েবলন, 

প্রেষয়টি এমন  নয় যে, প্রিয় োহা আবগ যথবক যুক্তরাবষ্ট্র প্রছবলন। েে  থ-ঘাট  ার জানা।  াবক ঢাকা যথবক যনয়া হবয়বছ প্রেবিষ 

আমন্ত্রণ জাপ্রনবয়। এটাও েলােপ্রল আবছ যে  ার নাপ্রক ফ্লাইট প্রমে হবয়প্রছল। প্র প্রন  রে ী প্রেমান িবরবছন। প্রকন্তু  ার য ছবন যে ো 

োরা আবছন  ারা যে িভােিালী এটি মানবছন ওই কম িক িা। জয় কযানোরার যিাোইল যেঁবট জানা োয়, প্র প্রন ওয়াপ্রিাংটবনর েবি 

প্রেবিষ কবর ট্রাে িিােবনর েবি যোগাবোবগর কাজটি কবর থাবকন।  প্ররচালক  ে মে িাোয় প্র প্রন যেখাবন কম ির । যস্বোবেেী 

ওই িপ্র ষ্ঠাবন কযানোরা খুেই েপ্রিয়। দুপ্রনয়ার প্রেপ্রভে যেবির প্রহন্দু েম্প্রোবয়র িপ্র প্রনপ্রিবের েবি  ার ঘপ্রনষ্ট যোগাবোগ রবয়বছ। 

 

প্রমথ্যা  বথ্য প্রিয়ার যহায়াইট হাউবজ িবেি: প্রিয়া োহা োাংলাবেি প্রহন্দু-যে ে-খৃষ্টান ঐকয  প্ররষবের অন্য ম োাংগঠপ্রনক েোেক। 

ওই োংগঠবনর আরও অন্ত  ১০ জন োাংগঠপ্রনক েোেক রবয়বছন। প্রিয়া যকানকাবলই ওই োংগঠবনর োিারণ েোেক প্রছবলন না। 

প্রকন্তু প্র প্রন যহায়াইট হাউবজ িবেি কবরবছন োংগঠবনর োিারণ েোেক  প্ররচবয়। প্রিেম হাউজ নামক একটি ওবয়ে োইবট 

যহায়াইট হাউবজর েরাব  ওই প্রেবন প্রেপ্রভে যেবির যে ২৭ জন ব্যপ্রক্ত যিপ্রেবেন্ট ট্রাবের শুনাপ্রনব  েক্তব্য প্রেবয়বছন,  াবের 

িব যবকর  প্ররচয় িকাি করা হবয়বছ।  াঠকবের প্রেবেচনায় োাংলাবেপ্রি প্রিয়া োহা িেি  প্ররচয় ইাংবরপ্রজব  িকাি করা হবলা- 

"Priya Biswas Saha, a Hindu from Bangladesh who serves as General 

Secretary of Bangladesh Hindu-Buddhist-Christian Unity Council" 

‘প্রিয়া োহা’ নাম প্রনবয়ই প্রেভ্রাপ্রন্ত: প্রিয় োহা নাপ্রক প্রিয়া োহা- ট্রাবের কাবছ নাপ্রলি করা ওই নারীর নাম প্রনবয় প্রেভ্রাপ্রন্ত যেখা 

প্রেবয়বছ। প্রিয়া নাবমই এখন  ার েে খের িচার হবে। এমনপ্রক যেট প্রে াট িবমবন্টর েরাব  ‘প্রিয়া প্রেশ্বাে োহা’ েবল খের িচার 

হবয়বছ। প্রকন্তু ঢাকায় একটি  প্রত্রকার প্রেক্লাবরিবনর জন্য করা  ার আবেেবন প্রনবজর নাম প্রিয় োলা প্রেশ্বাে প্রলবখন। িকাপ্রি ব্য 

‘েপ্রল  কণ্ঠ’ নামক  প্রত্রকার িকািক ও েোেক প্র প্রন।  াছাড়া ওই নাবম ‘িাপ্রর’ নাবমর োাংলাবেবির েপ্রল  েমিোয় প্রনবয় 

একটি যেেরকাপ্রর উেয়ন োংস্থার  প্ররচালকও প্র প্রন। প্র বরাজপুবরর যমবয় প্রিয়া োহার স্বামী মলয় কুমার োহা, দুনীপ্র  েমন 

কপ্রমিবনর কম িক িা।  াবের দুই যমবয় যুক্তরাবষ্ট্র  ড়াবিানা কবরন। ছাত্রজীেবন োম রাজনীপ্র র েবি যুক্ত প্রছবলন প্র প্রন। যরাবকয়া 

হবল ছাত্র ইউপ্রনয়বনর যনত্রী প্রছবলন প্র প্রন।  

 

উবেখ্য, ওয়াপ্রিাংটন প্রেপ্রেব  মাপ্রকিন  ররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক  বেওর উবযাবগ প্র ন প্রেনব্যা ী ‘িমীয় স্বািীন ায় অগ্রগপ্র ’ িীষ িক এক 

আন্তজিাপ্র ক েবেলবন অাংি যনয়া োাংলাবেপ্রি প্রিয়া োহা যহায়াইট হাউবে প্রগবয় যিপ্রেবেন্ট েনাল্ড ট্রােবক েবলন, োাংলাবেবি িমীয় 

োংখ্যালঘুরা যম লোেীবের প্রন ীড়বনর প্রিকার হবেন। েবেলবন অাংি যনয়া  প্রেবশ্বর প্রেপ্রভে যেবির ২৭ জন িপ্র প্রনপ্রিবক গ  বুিোর 

ওভাল অপ্রেবে যেবক  াঠান যিপ্রেবেন্ট ট্রাে। প্র প্রন  াবের দুবভ িাবগর কথা যিাবনন। যেখাবন প্রিয়া োহা ওই নাপ্রলি জানান।  

 


