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ি য়ার aিভেযাগ দুদক কম র্কত র্া সব্ামীর েরাচনায় িক না-  
হাছান মাহমুেদর 
িবেশষ িতিনিধ ॥ eনিজoকম  ি য়া সাহা িকভােব eবং কােদর িতিনিধ হেয় যু রাে র ে িসেড  েডানা  াে র কােছ েগেলন 
তা তদ  হoয়া uিচত বেল মেন করেছন ত ম ী হাছান মাহমুদ। eকi সে  াে র কােছ ি য়া বাংলােদেশ ধম য় সংখয্ালঘুেদর 
oপর িনয র্াতেনর েয aিভেযাগ কেরেছন তােত তার দুদক কম র্কত র্া সব্ামীর েরাচনা আেছ িক না তাo খিতেয় েদখা uিচত বেল মত 
িদেয়েছন িতিন। সমসামিয়ক িবষয় িনেয় রিববার সিচবালেয় eক সংবাদ সে লেন সাংবািদকেদর ে  eসব কথা বেলন ত ম ী। 

যু রাে র পররা ম ী মাiক পে oর uে ােগ িতন িদন াপী ‘ধম য় সব্াধীনতায় a গিত’ শীষ র্ক eক আ জর্ািতক সে লেন aংশ 
িনেত oয়ািশংটেন যাoয়া ি য়া সাহা 28 জুলাi েহায়াiট হাuেস eক aনু ােন ে িসেড  ডনা  াে র কােছ oi aিভেযাগ 
কেরন। িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশ ধম য় সংখয্ালঘুরা েমৗলবাদীেদর িনপীড়েনর িশকার হে ন। ায় 4 েকািট 81 লাখ িহ , েবৗ , 
ী ান িনেখাঁজ হেয়েছন। তার oi ব ে  তী  িতি য়া সৃি  হয় েদেশর িবিভ  মহেল। ি য়া সাহা রা ে ািহতার aপরাধ 

কেরেছন ম  কের তার িবরুে  ব া েনয়ার কথা বেলন আoয়ামী লীগ সাধারণ স াদক oবায়দুল কােদর।  

e ঘটনার সে  েনােবলজয়ী মুহ দ iuনূেসর েযাগসাজশ েদখেছন িক না- েসi ে  হাছান বেলন, eিটo aব i তদে র দািব 
রােখ। কারণ e ধরেনর eকটা ব , িবধব্ংসী ব , েদশিবেরাধী ব , েদেশর শাি -ি িত েযিট িবরাজ করেছ েসটার িবপে  
eটা জঘ  িম াচার। তােক কারা েসখােন িতিনিধ িহেসেব পাঠাল, eর েপছেন কারা যু  িছল, eর uে  কী- সম  িকছুi েতা 
তদে র দািব রােখ। 

ি য়া সাহার সব্ামী দুদেকর সহকারী পিরচালক জািনেয় eকজন সাংবািদক  কেরন তার সব্ামীেক িজ াসাবাদ করা হেব িক না? 
জবােব হাছান মাহমুদ বেলন, আiন েযিট বেল- সব্ামীর aপরােধ ী aপরাধী নয় বা ীর aপরােধ সব্ামী aপরাধী নয়। িক  ei 
ব ে র সে  সব্ামীর েকান েরাচনা আেছ িকনা- েসিট aব i তদে র িবষয় হেত পাের। 
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