
জনসংখ ার ১২% সংখ ালঘু সরকাির চাকিরেত ২৫%
িবেশষ মতলেব এমন উ ট অিভেযাগ : পররা ম ী

জনসংখ ার ১২% সংখ ালঘু সরকাির চাকিরেত ২৫%

‘ি য়া সাহা  িসেড ট াে র কােছ য অিভেযাগ কেরেছন তা  এেকবােরই িমথ া এবং িবেশষ মতলেব
এমন উ ট কথা বেলেছন। আিম এমন আচরেণর িন া এবং িতবাদ জানাি । িতিন বেলন, বাংলােদেশ
সরকাির কমচারীর ২৫% হে  ধমীয়ভােব সংখ ালঘু। যিদও মাট জনসংখ ার ১২% হেলন সংখ ালঘু’-এ
কথা  বেলেছন  বাংলােদেশর  পররা ম ী  ড.  এ  ক  এ  মােমন।  রাজধানী  ওয়ািশংটন  িডিসেত  মািকন
পররা ম ী  পে ওর উেদ ােগ িতন িদনব াপী  ‘ধমীয় াধীনতায়  অ গিত’  শীষক আ জািতক সে লেন
বাংলােদেশর পররা ম ী ব ব  রেখেছন সমাপনী সমােবেশ। স সময় িতিন বাংলােদেশর ধমীয় স ীিতর
িব ািরত  আেলাকপাত  কেরেছন।  িময়ানমার  জা ার  ববরতার  িশকার  রািহ া  মুসলমানরা  যখন  বাচঁার
তািগেদ বসতিভটা  ত াগ কেরন, সই ১১ ল ািধক অসহায় মা ষেক আ য় দয় বাংলােদশ। স কারেণ
িবে র সভ  সমােজ বাংলােদেশর মহা ভবতার শংসা উ ািরত হে । এমন পিরি িতেত একই সে লেন
যাগদানকারী এনিজও কমকতা ও বাংলােদশ িহ - বৗ -ি ান ঐক  পিরষেদর সাংগঠিনক স াদক ি য়া

সাহার  এমন  অিভেযাগ  যু রাে  বসবাসরত  বাসীেদরও  িব েয়  হতবাক  কেরেছ।  খবর  এনআরিব
িনউেজর। ড. এ ক মােমন বার িব খ াত হাভাড ইউিনভািসিটেত রািহ া ই েত অ ি ত ব জািতক
সমােবেশ ধান  অিতিথ িহেসেব ব ব  শেষ ল ডেনর উে ে  ব ন  ত ােগর া ােল আরও বেলন,
‘ঢাকা  মািকন রা দূত তাৎ িণকভােব বাংলােদেশর কৃত পিরি িতর আেলাকপাত কেরেছন। তাই ি য়া
সাহার ব ব  য অ ঃসারশূ  এবং িবেশষ উে ে  এমন জঘ  িমথ াচার কেরেছন তা বলার অেপ া
রােখ না। এ ধরেনর অিভেযােগ কারা ের শাি পূণ সমােজ িবশৃ লা উসেক দওয়ার চ া করা হয়। িক
বাংলােদেশর মা ষ তা  কখেনা হেত দেব না। আশা করিছ ি য়া  সাহার বােধাদয় ঘটেব।’ ‘ইিতমেধ ই
অেনক বাসী আমােক ফান কের ি য়া সাহার ব েব র িতবাদ জািনেয়েছন। ধানম ী শখ হািসনার
নতৃে  বাংলােদশ মুি যুে র চতনায়  ঘুের দািঁড়েয়  উ য়েনর মহাসড়েক উেঠেছ। বাংলােদেশর উ য়ন

যােদর স  হে  না সই গা ীর পারপাস সাভ করেতই এমন উ ট সে র অবতারণা করা হেয়েছ’-বেলও
উে খ কেরন ড. মােমন। এিদেক, ি য়া সাহােক বার সকােল ফান করেল িতিন ফান িরিসভ কেরও
কথা বেলনিন এ সংবাদদাতার সে । লাইন কেট দওয়ার পর কেয়ক দফা চ া  কেরও তােক পাওয়া
যায়িন।

ট ট মেসজ িদেলও জবাব দনিন ২০ জলুাই িনউইয়ক সময় শিনবার ভার রাত পয । তেব িনউইয়েক
বসবাসরত তার ঘিন  জনরা ি য়া সাহার ব ব  িনেয় কােনা ম ব / িতি য়া না জানােলও নাম গাপন
রাখার শেত ধ ুবেলেছন য, তার ামী মলয় সাহা দেকর পূণ দািয়  পালন করেছন। যু রাে  তার
ই স ান লখাপড়া করেছন আ জািতক েুড ট িহেসেব। ি য়া সাহা িনেজও ঢাকা  মািকন দূতাবাস থেক

িভসা িনেয় ামীর গািড়েত (সরকাির যানবাহন) এয়ারেপাট হেয় যু রাে  এেসেছন। তাহেল িতিন িনযািতত
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বেল দািব করেলন কীভােব’।

ওয়ািশংটন  িডিসিভি ক  ‘িহ  আেমিরকান  ফাউে ডশন’র  কমকতা  জয়  ক ানসারার  চ ায়  ি য়া  সাহা
যু রাে  এই সে লেন আেসন বেল জানার পর জয় ক ানসারার মাধ েম ি য়া সাহার সে  কথা বলার চ া
কেরও স ব হয়িন।

িহ - বৗ -ি ান  ঐক  পিরষেদর  যু রা  শাখার  কমকতারা  এ  সে  আ ািনকভােব  কােনা
ব ব /িববৃিত িদেত চানিন। তেব ঐক  পিরষেদর বাড অব াি র চয়ারপারসন অ াটিন অেশাক কমকার এ
সংবাদদাতােক বেলেছন,  ‘তার অিভেযাগেক নেগিটভ দৃি েত না িনেয় বাংলােদেশ সংখ ালঘু স দােয়র
িনরাপ া িনেয় শ া িবরাজ করেছ তা সমাধােন পদে প নওয়া উিচত।’

যু রা  ঐক  পিরষেদর অপর েপর মুখপা  িশতাং  হ একইভােব বেলেছন, ‘ি য়া সাহা সিঠক কাজিট
কেরেছন। িতিন ই কািট সংখ ালঘু’র মেনর কথা বেলেছন।

ি য়া  সাহার অিভেযাগ সে  িনউইয়ক মহানগর আওয়ামী  লীেগর ভার া  সভাপিত জাকািরয়া  চৗধরুী
বেলেছন, ‘ড. ইউনসূ,  িবচারপিত িসনহা, িশতাং  হ ও ি য়া  সাহা-এরা  সবাই একই সূে  গাথঁা। এরা
রাে র সেবা  িবধােভাগী এবং রাে র িব ে  সেবা  ষড়য কারী।’

ডেমা ািটক পািটর সংগঠক খারেশদ খ কার চউ ট-আজ িব কথা বেলেছন।’

ি য়া  সাহার  ব াপাের  ু  গাটা  কিমউিনিট।  সবাই এমন  িমথ াচােরর  িবচার  চেয়েছন।  নাম  কােশ
অিন কু একিট সূ  এ সংবাদদাতােক জানান, ‘অিত স িত বাংলােদেশর একিট ব াংক থেক মাটা অথ
পেয়েছন লান িহেসেব। সই অথ যােত পিরেশাধ করেত না হয় স ধরেনর  ত এবং ায়ীভােব

যু রাে  বসবােসর অ মিত লােভর (এসাইলাম) অিভ ােয় এমন অিভেযাগ কেরেছন, যার কােনা সত তা
পাওয়া যােব না। ইিতমেধ ই ঢাকা  মািকন রা দূেতর ব েব  ি য়া সাহার অিভেযাগ য সত  নয় তা সবাই
জেনেছন।’  ব াংক থেক নওয়া  ঋেণর  খাজঁখবর  িনেল  আরও  অেনক রহ  উ ঘািটত  হেব  বেলও

সংি রা বলাবিল করেছন।
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