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ি য়া তার ভাiেয়র জিম িনেয় িবেরােধ ানীয় িহ েদর হয়রািন করেছন 
 সেরজিমন িপেরাজপুর 

িনজসব্ সংবাদদাতা, িপেরাজপুর, 31 জুলাi ॥ মািক র্ন ে িসেড  েডানা  াে র কােছ সংখয্ালঘু িনয র্াতেনর aিভেযােগর েপছেন 
ি য়া সাহা ি গত o পািরবািরক সব্াথ র্ aজর্েনর েচ ায় রেয়েছন বেল aিভেযাগ পাoয়া েগেছ তার িনজ বািড় িপেরাজপুেরর 
নািজরপুের শিনবার সেরজিমেন িগেয় িবিভ  মহেলর সে  কথা বেল জানা যায়। িপেরাজপুেরর নািজরপুর uপেজলার নাম কােশ 
aিন ক ানীয় িহ  স দােয়র কেয়কজন জানান, চলিত বছেরর শুরুেত চরবািনয়ািরেত ি য়া সাহার ভাi জগদীশ চ  িবশব্ােসর 
eকিট a বহৃত ঘের aি কা-ে◌র ঘটনা ঘিটেয় eলাকায় চা ে র সৃি  কের। ি য়া সাহা তার িনজ সব্াথ র্ হািসেলর জ  নািজরপুর 
uপেজলার চরবািনয়াির ােম তার ভাiেয়র জিম িনেয় িবেরােধর েজর ধের ানীয় িহ  স দােয়র েলাকজনেক হয়রািন কের 
আসেছন। েয ঘটনােক িম াভােব সািজেয় িতিন মািক র্ন ে িসেড  েডানা  াে র সামেন uপ াপন কেরেছন, তা িম া o 
বােনায়াট। কৃতপে  e ঘটনায় ানীয় কেয়ক িনরীহ িহ  স দােয়র েলাকেক িতিন আসািম কের হয়রািন করেছন।  

ি য়া সাহার e aসতয্ বােনায়ট ত  o েদেশর ভাবমূিত র্ নে র aপেচ ার িতবাদ o িন া জািনেয় তার ব  তয্াহার, আiনগত 
ব া েনয়ার দািব জািনেয়েছ নািজরপুেরর িবিভ  সামািজক o রাজৈনিতক েনতৃবৃ । eিদেক িহ  স দােয়র মে  ি য়া সাহার 

ব ে  তী  ে ােভর সৃি  হেয়েছ। নািজরপুর uপেজলা পিরষদ েচয়ার ান aমূ  র ন হালদার জানান, নািজরপুের েকান সংখয্ালঘু 
িনয র্াতন বা গুেমর ঘটনা েনi। ি য়া সাহার ব  িনজ স¦◌াথ র্ হািসেলর জ  o u ািনমূলক যা িবেভদ সৃি র পাঁয়তারা ।  

বত র্মােন িপেরাজপুের aব ানরত গৃহায়ন o গণপূত র্ ম ী o ানীয় সংসদ সদ  eয্াডেভােকট শ ম েরজাuল কিরম বেলন, 
বাংলােদশ স দািয়ক স ীিতর েদশ। eখােন েকu ধম য় িবেবচনায় িনয র্াতেনর িশকার হন না। িপেরাজপুেরর নািজরপুর uপেজলার 
মুসিলম-িহ েদর শাি পূণ র্ সহাব ান aন  দৃ া  াপন কেরেছ। নািজরপুেরর eকিট িহ  বা a  েকান ধম র্ স দােয়রর েলাক গুম 
বা িনেখাঁজ হয়িন। ি য়া বালার ব  aসৎ uে েণািদত eবং সা দািয়ক স ক র্ নে র u ািনমূলক aপেচ া ছাড়া আর িকছুi 
নয়।  

‘শাির’ নােম বাংলােদেশর দিলত স দায় িনেয় eকিট েবসরকারী u য়ন সং ার পিরচালক হেলন ি য়া সাহা oরেফ ি য় বালা 
িবশব্াস। িতিন বাংলােদশ িহ  েবৗ  ী ান ঐকয্ পিরষেদর েক ীয় কিমিটর সাংগঠিনক স াদক eবং ঢাকা েথেক কািশত ‘দিলত 
ক ’ নামক eকিট পি কার কাশক o স াদক।  

ি য়া সাহা oরেফ ি য় বালা িবশব্াস (65) িপেরাজপুর েজলার নািজরপুর uপেজলার চরবািনয়াির ােমর মৃত নেগ নাথ িবশব্েসর 
েমেয়। তার শব্শুর বািড় যেশার েজলায়। ি য়ার সব্ামী মলয় কুমার সাহা দুদেকর সদর দফতের সহকারী uপ-পিরচালক পেদ কমর র্ত 
রেয়েছন। তােদর বত র্মান িঠকানা বাসা-54, eeনেজড eয্ােমব্ািসয়া, াট-িব/3, েরাড-5/e, ধানমি , ঢাকা। তার দুi েমেয় া 
পারিমতা সাহা o ঐশব্য র্ ল ী সাহা যু রাে  পড়ােশানা কেরন।  

ানীয়রা আরo জানান, ি য়া সাহার দুi েমেয় যু রাে  পড়ােশানা করার কারেণ তােদর ি নকাড র্ পাiেয় েদয়া o িনেজেক oi েদেশ 
রাজৈনিতক আ য় পাoয়ার আশায় ি য়া সাহা েডানা  াে র কােছ e সব িভি হীন aিভেযাগ করেছন। ানীয় মুসিলম-িহ েদর 
শাি পূণ র্ সহাব ানেক ন  করার জ i uে  েণািদতভােব িতিন e সব িম া কথা বেলেছন।  

িপেরাজপুেরর ভার া  পুিলশ সুপার েমা া আজাদ েহােসন বেলন, ি য় বালার aিভেযােগর িবষেয় েকান ঘটনা িপেরাজপুর েজলার 
েকাথাo ঘেটিন। িপেরাজপুেরর পুিলশ শাসন সা দািয়ক েয েকান িবষেয় সব সময়i গুরুেতব্র সে  িনেয় তব্িরত পদে প হণ 
কের। নািজরপুর uপেজলায় বা িপেরাজপুেরর েকাথায় েকান সংখয্ালঘু স দােয়রর েলাক গুম েনi। েদেশর বাiের িগেয় েয েকান 
নাগিরেকর uিচত েদেশর িবষেয় েভেব-িচে  কথা বলা। 


