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ি য়ার িবরুে  তিড়ঘিড় আiনী ব া না েনয়ার িনেদ র্শ ধানম ীর 
িবেশষ িতিনিধ ॥ স িত ি য়া সাহা েকন যু রাে র ে িসেড  েডানা  াে র কােছ বাংলােদেশ ধম য় সংখয্ালঘুেদর oপর 
িনয র্াতেনর কিথত aিভেযাগ কেরেছন, েসi াখয্া না শুেন তিড়ঘিড় েকান আiনী ব ায় না েযেত িনেদ র্শ িদেয়েছন ধানম ী েশখ 
হািসনা। eকi সে  ি য়া সাহার ি গত বািড়ঘর স দ যথাথ র্ িনরাপ া থােক েস পদে প িনেত সব্রা ম ীেক ধানম ীর েমেসজ 
জানােনা হেয়েছ।  

রিববার ব ব  আ জর্ািতক সে লন েকে  ঢাকা েমে ােরল েনটoয়ােক র্র সময়ব  পিরক নার াি ং িবষয়ক েসিমনার েশেষ 
আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক eবং সড়ক পিরবহন েসতুম ী oবায়দুল কােদর সাংবািদকেদর কােছ e িনেদ র্েশর কথা জানান।  

সাংবািদকেদর eক ে র জবােব oবায়দুল কােদর বেলন, েদেশর বাiের িগেয় মািক র্ন ে িসেডে র কােছ e ধরেনর ব  (িতিন) 
েকন িদেয়েছন, েসটা েদেশ িফের eেল আমার মেন হয় তারo আ প  সমথ র্েনর সুেযাগ থাকা uিচত। ধানম ী আমােদর িলডার, 
গতরােত (শিনবার) আমােক েমেসজ পািঠেয়েছন, েসটা হে - ‘eখােন তিড়ঘিড় কের িস া  েনয়ার েকান েয়াজন েনi। ি য়া সাহা 
যা বেলেছন, ‘িশ শুড েমiক e পাবিলক ে টেম ’। িতিন আসেল িক বেলেছন, িক বলেত েচেয়েছন তার eকিট পাবিলক ে টেম  
করা uিচত, তারo আ প  সমথ র্েনর eকটা সুেযাগ থাকা uিচত। তার আেগ েকান কার মামলা বা আiনী ি য়া শুরু না করেত 
ধানম ী িনেদ র্শ িদেয়েছন। 

সরকােরর aনুমিত ছাড়া রা ে ািহতার মামলা করা যায় না রণ কিরেয় িদেয় আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক বেলন, eসব 
মামলা হণ করা হেব না। aিভেযােগর িবষেয় ি য়া সাহার ব  জানার আেগ তার িবরুে  েকান পদে প েনয়া হেব না। e 
িবষেয় েকান আiনী ি য়ায় েযেত মানা করা হে  জািনেয় িতিন বেলন, মুি যু িবষয়ক ম ীর শিনবার eকটা মামলা করার কথা 
িছল, তােক আিম জািনেয়িছ e ধরেনর মামলার িসিডং শুরু না করেত eবং আiনম ীর সে o e িবষেয় কথা হেয়েছ। eছাড়া ি য়া 
সাহার ি গত বািড়ঘর স দ, েসখােন যােত েটিকিটভ েমজার থােক, যথাথ র্ িনরাপ া থােক েস পদে প িনেতo সব্রা ম ীেক 
ধানম ীর েমেসজ জািনেয় িদেয়িছ। 

মািক র্ন রা দূেতর সা াত ॥ eিদেক শিনবার আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক oবায়দুল কােদর সে  eক েসৗজ  সা ােত িমিলত 
হন মািক র্ন রা দূত আল র্ আর িমলার। e ƣবঠেকর িবষেয় oবায়দুল কােদর বেলন, ‘মািক র্ন রা দূত আমার ব  শুেনেছন eবং 
ধানম ীর ব  আিম তােক বেলিছ, িহ iজ েভির ািপ। আমার মেন হয়, িহ iজ েভির ািটসফােয়ড। আমােদর ভাবনার সে  

পিজিটভিল েরসপ  কেরেছ েদেখিছ।’  

বত র্মান ে াপেট ি য়া সাহার েদেশ েফরার িবষেয় জানেত চাiেল িতিন বেলন, েস (ি য়া) তার েদেশ আসেব না েকন? eখােন 
িহ  েবৗ  ী ান ঐকয্ পিরষেদর রানা দাশগুে র সে  কথা হেয়েছ। িতিনo জািনেয়েছন, ei ব  ি য়া সাহার ি গত ম , 
eর সে  পিরষেদর েকান স ক র্ েনi। িতিন বেলন, েদেশ আসার aিধকার তার আেছ, েদেশ আসার পেথ েকান িতব কতা সৃি  
করিছ না বা েকান িলগয্াল িসিডuরo শুরু করিছ না। েদেশ আনার জ  সরকােরর প  েথেক েকান uে াগ েনয়া হেব িকনা 
জানেত চাiেল ম ী বেলন, ‘আমার মেন হয় িতিন সব্তঃ ত র্ভােব েদেশ আসেত পােরন, েসখােন সরকােরর প  েথেক ব া েনয়া 
বা বাধা েদয়ার েকান েয়াজন েনi।’ 

মািক র্ন ে িসেড  াে র কােছ ি য়া সাহার aিভেযাগ করার েপছেন েকান মদদ আেছ িকনা জানেত চাiেল oবায়দুল কােদর 
বেলন, ‘eিট uে েণািদত, u ািনমূলক eবং aসতয্, কা িনক ব । িতিন েকন িদেলন, আমরা তার কােছ জানেত চাiব, 
িতিন েদেশ িফের আসুক তার কােছ জানেত চাiব, uে  িক, েমািটভটা িক। eটা েতা তার েথেক আমােদর পাবিলক ে টেম টা 
জানা uিচত, আসার পরi েকান ে প েনয়ার িবষেয় ভাবা যােব।’ eর েপছেন কারা রেয়েছ e িবষেয় সরকােরর কােছ েকান ত  
আেছ িকনা জানেত চাiেল েসতুম ী বেলন, e মুহূেত র্ আমরা eখনo সবিকছু পির ার না।  



বা বায়নাধীন েমে ােরল ক  সে  ম ী বেলন, েমে ােরল তরুণ জে র সব্ে র ক । েমে ােরল িনম র্াণ কাজ ত গিতেত 
eিগেয় যাে । বড় ক  বা বায়েন িকছুটা দুেভ র্াগ হেব। ei সামিয়ক দুেভ র্াগ েমেন েনয়ার জ  নগরবাসীর কােছ aনুেরাধ করিছ। 
েমে ােরল eকিট নয় েমাট ছয়িট। eক েথেক 7িট েমে ােরল ঢাকায় হেব। থেমi আমরা 7 নমব্র রুেটর কাজ শুরু কেরিছ। 
eরপরi 2 o 6 নমব্র েমে ােরল রুেটর কাজ শুরু করব। ei রুেট পাতাল েরলo থাকেব। েমে ােরল 2 রুেট 27 িকেলািমটার o 
েমে ােরল লাiন-6-e 24 িকেলািমটার পাতালেরল িনিম র্ত হেব।  

েসতুম ী েঘাষণা েদন, 3132 সােলর িডেসমব্র মােস সব্াধীনতার 61 বছর পূিত র্েত েমে ােরল-7 uেদব্াধন করা হেব। বািক রুটগুেলা 
3141 সােলর মে i স  হেব। িনেজর শারীিরক aসু তার কথা তুেল ধের িতিন বেলন, জীবন-মৃতুয্র সি েণ িছলাম। eখনo 
দুব র্লতা কািটেয় uঠেত পািরিন। তাi সভা-েসিমনাের কম যাি । ম ণালয় o পািট র্র িকছু রুিটন-মািফক কাজ করিছ। দু’িদন আেগ 
িস াপুের িগেয় েমিডকয্াল েচকআপ কিরেয়িছ। ডা ার আমােক oভারেলাড িনেত িনেষধ কেরেছন। 

 

স াদক, মু াকর o কাশক: েমাহা দ আিতকu াহ খান মাসুদ (eম e খান মাসুদ), uপেদ া স াদক: েতায়াব খান, িনব র্াহী 
স াদক: সব্েদশ রায়। স াদক কতৃক ে াব জনক  িশ  পিরবার-eর সদ  িত ান যথা েম ে াব ি াস র্ িল: o জনক  িল: 
েথেক মুি ত o কািশত। েরিজ: নং িডe 8৯7। কায র্ালয়: জনক  ভবন, 35/e রােশদ খান েমনন সড়ক, িনu i াটন, িজিপo 
বা : 4491, ঢাকা, েফান: ৯458891-৯৯ (aেটাহাি ং 31 িট লাiন), ফয্া : ৯462428, 9427446, i-েমiল: 
j anakant hanews@gmai l c. om oেয়বসাiট: wwwdai l yj anakant ha com. .  eবং 
wwwedai l yj anakant ha com. .  ।। Copyr i ght  ® Al l r i ght s r eser ved by dai l yj anakant ha com    .   

 
 


