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মািকন িসেড  ডনা  াে র কােছ ি য়া সাহার অিভেযাগ িনেয় তালপাড় চলেছ। আেলাচনা-সমােলাচনা সব । এর মে ই 
িনেজর দয়া ব ে র া া িনেয় হািজর হেয়েছন িহ - বৗ -ি ান ঐক  পিরষদ ন ী ি য়া সাহা। িতিন বেলেছন, তার ব ে র 
পর মিক আসেছ, হয়রািনর েখ পেড়েছ পিরবার। তারপরও িতিন দেশ িফের আসেবন। দেশ থাকার জ ই িতিন াে র কােছ 
অিভেযাগ কেরেছন। ি য়া সাহা দািব কেরেছন, ধানম ী শখ হািসনা িবেরাধী দেলর নতা থাকার সময় সং াল  স দায়েক 
িনযাতেনর িব ে  সা ার িছেলন। িতিন এই িনযাতেনর িব ে  িবে র িবিভ  দেশ গেছন।  ধানম ীর এই কমকা  দেখই ি য়া 
সাহা অ ািণত হেয়েছন। ি য়া দািব করেছন রা  সরকােরর ই- মইল পেয় িতিন সখােন যান। ঐক  পিরষেদর প  থেক যান 
িন। াে র কােছ ি য়া সাহার অিভেযােগর িবষেয় িবতক চলেছ চারিদেক। তার ব  রা ে ািহতার অপরাধ বেল শিনবার ব া 
নয়ার কথা জািনেয়িছেলন আওয়ামী লীগ সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর। িক  গতকাল িতিন জািনেয়েছন ি য়ােক আ প  

সমথেনর েযাগ দয়ার বাতা িদেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। তিড়ঘিড় কের কােনা ব া না িনেতও বেলেছন িতিন। গতকাল 
ি য়ার িব ে  ঢাকার আদালেত রা ে ািহতার  মামলার আেবদন করা হেলও তা খািরজ কের দয়া হেয়েছ। এিদেক, ধানম ীর 
ত  ও ি  উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জয় এক ফস ক বাতায় ি য়ার ওই ব ে র পছেন মািকন তাবােসর রিভসি  থাকার 
িবষেয় সে হ কাশ কেরেছন। ি য়ার ব  ভয় র িম া বেলও দািব কেরন জয়। এিদেক, সং াল  িনযাতন িনেয় ি য়া 
াে র কােছ য অিভেযাগ কেরেছন অেনকটা তার পে ই া া িদেয়েছন গতকাল এ িভিডও বাতায়। অেনকটা ে া রধম  এ 

বাতায় একজন কারীর ে র জবােব েরা িবষয় া া কেরন। কারী ি য়ােক  কেরন আপিন কমন আেছন, জবােব 
িতিন বেলন, আিম ভােলা নাই। আপনারা দেশ আেছন, িতটা িবষয় আপনারা অবজারভ করেছন য, িতটা িবষয় িক অব ার ম  
িদেয় যাে । সামািজক মা ম বা সংবাদ মা ম বা িবিভ  ি , সকল পযায় থেক স াপাের আপনারা ওয়ািকবহাল। আমার 
পিরবার ভীষণ সম ার মে  িদেয় যাে । কারণ বাসার সামেন কালেক তালা ভাঙেত চ া করা হেয়েছ, আমার বাসার সামেন 
িমিছল করা হেয়েছ। সবচাইেত বড় াপার হেলা য আমার পিরবােরর ছিব ছেপ দয়া হেয়েছ পি কায়। কথা বেলিছ আিম, তারা 
আমার ছিব িদেত পারেতা। িক  আমার পিরবােরর ছিব পি কায় িদেয় তােদর সবার জীবনেক িবপ  কের ফলা হেয়েছ। ি য়া 
বেলন, বাসার সামেন াপক পিরমােণ লাকজন িছল িবিভ ভােব।  দােরায়ান তালা িদেয় রেখিছল িক  তালা ভাঙার চ া করা 
হেয়েছ, মিক িদেয় গেছ কালেক বাসা িসলগালা কের িদেব। এসব অেনক অেনকভােব কথাবাতা বলেছ সটা আপনারা জােনন, 
আপনারা দেশ আেছন, আপনারা এক  চাইেলই খ জ করেত পােরন।  

কারী জানেত চান আপিন রাে  গেলন িকভােব? কারা আপনােক পা েয়েছ িহ - বৗ -ি ান ঐক  পিরষদ? জবােব ি য়া 
বেলন, না। িহ - বৗ -ি ান ঐক  পিরষদ আমােক পাঠায় িন। এবং আমােক আইআরএফ থেক সরাসির ই- মইল করা হেয়েছ, 
তােদর প  থেক ফান করা হেয়েছ, তােদর প  থেক আমােক ইনভাইট কের...এই ট িডপাটেম  থেক আমােক ইনভাইট 
কের তারা িনেয় আসেছ এখােন। তােদর ইনভাইেটশেন আিম এখােন আসিছ। িতিন বেলন, রানা দা জােন না। কাজল দা, রানা দা 



ঐক  পিরষেদর কউ াপারটা জােন না য আিম এখােন এেসিছ। এবং আিম য আসেবা সটাও আিম যিদন আসিছ তার আেগর 
িদনও জানতাম না য আিম আসেবা। মােন আসেলই বলেত পােরন াপারটা আিম হঠাৎ কেরই আসিছ। আিম ই- মইল পেয়িছ, 
আমােক ইনভাইেটশন িদেয়েছ, সই ইনভাইেটশেনর মা েম আিম আসিছ।  
আপিন এই ই- মইলটা কেব পেয়েছন? এমন ে  ি য়া বেলন, ই- মইল পেয়িছলাম ১৪ তািরেখ গত মােসর। িক  আিম আসেল 
ওভােব রসপ  কিরিন। তারপর বারবার তারা মইল কেরেছ এবং আিম এেসিছ যিদন সিদন আিম আসেল স ার পের এেসিছ। 
এটা িক আপনার থম রাে  যাওয়া নািক আেগও িগেয়িছেলন? এমন ে  িতিন বেলন, না আিম ব বার রাে  এেসিছ। 
আিম রাে র সরকােরর লারিশেপ আিম আইিভএলিপ িশ েণ এেসিছলাম ২০১৪ সােল।  
আপিন মািকন রাে র িসেডে র কােছ এই কথা েলা কন বলেলন? যটা িনেয় শারেগাল পড়েছ? এমন ে  িতিন বেলন, 
আসেল এ কথা েলা তা আিম কন বিল থেম তা এই কথা েলা তা মাননীয় ধানম ীর কথা, মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা 
২০০১ সােল যখন সং াল  সম দােয়র ওপের িনবাচেনা র চরম িনযাতন চলিছল ৯৪ িদন ধের তখন মাননীয় ধানম ী...সারা 

িথবীেত বাংলােদেশর সং াল েদর র ার জ  েরেছন। আিম তার কথায় অ ািণত হেয় তার অ সরেণ বেলিছ। যেকােনা 
অ ােয়র িব ে  যেকােনা জায়গায় বলা যায় আিম তার কাছ থেক িশেখিছ। আপিন এও জােনন তখনকার সা দািয়ক সরকার 
২০০১ সােল আমােদর ওপর য চরম িনযাতন চািলেয়িছল সং াল  স দােয়র ওপের, িবেরাধী দেলর ওপের, আওয়ামী লীেগর 
ওপের- তার িব ে  এই মাননীয় ধানম ী সা দািয়ক শি র িব ে  কীভােব ক  কেরেছন সটা আপনারা সবাই অবগত আেছন।  
আপিন ডনা  াে র কােছ বেলেছন বাংলােদশ থেক িব ল সং ক িহ  ি ান িন ু প/ িমিসং/ িনেখ জ হেয় গেছ। আপিন 
সং া একটা উে খ কেরেছন। ৩৭ িমিলয়ন। এটা িক আসেল সিত ? এমন ে  ি য়া বেলন, আসেল িবষয় েলা আপনারা িনেজরাও 
জােনন। বাংলােদেশর য পিরসং ান বই রেয়েছ, ২০০১ সােলর পিরসং ান বইেয় য ধম য় সং াল  য চ া ার রেয়েছ সখােন 
িবষয় েলা লখা রেয়েছ। িতবছর সরকার য িরেপাট বর কের, সই িরেপাট অ সাের দশভােগর সময় দেশর জনসং া িছল 
২৯.৭ ভাগ। এখনকার সং াল র সং া হে  ৯.৭ ভাগ। এখন দেশর মাট জনসং া ায় ১৮০ িমিলয়েনর মেতা। স ে  যিদ 
জনসং া একইভােব ি  পেতা তাহেল অব ই য জনসং া আেছ এবং য জনসং ার কথা বেলিছ সটা মাগতভােব হািরেয় 
গেছ। স ত টা িমেল যায়।  পিরসং ান িমলেছ না বেল আপিন এ কথা বলেছন? এমন ে  ি য়া বেলন, না অ  ত  তা 

অব ই আেছ। আপনারা তা এও জােনন, ঢাকা িব িব ালেয়র অ াপক আ ল বারাকাত উিন িক  এই পিরসং ান বইেয়র উপর 
িভি  কেরই গেবষণা কেরেছন। এবং সই গেবষণায় উিন দিখেয়েছন িতিদন বাংলােদশ থেক ৬৩২ জন লাক হািরেয় যাে । 
এবং িক পিরমােণ মাগত লাক াস পেয়েছ। এবং পিরসং ান বইেয় ২০১১ সােল আিম ােরর সে  কাজ কেরিছলাম। যার 
কারেণ িবষয়টা স েক আিম অবিহত। িনযাতেনর িশকার সং াল  স দােয়র এই মা ষ েলা কাথায় গেছ? 
এমন ে  ি য়া বেলন, এটােতা সাধারণ কথা এবং সত  কথা। এই মা ষ েলা কাথায় গেছ, কীভােব গেছ? একজন সাংবািদক 
এবং দেশর মা ষ এই িবষেয় দা ণভােব সেচতন। এই মা ষ েলা কাথায় গল। কীভােব িক হেলা।  িতিন বেলন, আিম কখেনা 
রাে র িব ে  অিভেযাগ করেত যাইিন। আিম যিদ আমার ােমর কথা বিল, আমার ােমর বািড় িপেরাজ র সটা সবাই জােনন। 
সখােন ২০০৪ সাল থেক ৪০টা পিরবার িছল। এখন তেরাটা পিরবার আেছ। এই মা ষ েলা কাথায় গেছ? সটােতা আপনােদর 
দখার কথা। রাে র দখার কথা। সটা যিদ আমার কােছ জানেত চান তাহেল কমন লােগ াপারটা। আপিন যিদ আমার বািড়েত 

যান। ওইখানকার পিরসং ান তির কেরন। কান কান বািড়েত ক ক িছল। তােদর নাম কানা িনেয় আসেত পারেবন। তাহেলই 
ঝেবন।  ি য়ার কােছ কারী জানেত চান, আমরােতা কখেনা কােনা পি কায় দিখিন য, বাংলােদশ থেক মা ষ হািরেয় 

যাে ? জবােব িতিন বেলন, আপনারাই সংবােদ চার কেরন। কখন কাথায় কােক উে দ করা হে । গত মােসও সাত ীরার 
িবিভ  এলাকা থেক অেনক মা ষ চেল গেছ যা িবিভ  পি কায় আসেছ। ২০১৪ সােল আ ল বারাকাত সােহব এই গেবষণা কেরন। 
তখন িসরডাপ িমলনায়তেন মানবািধকার কিমশেনর চয়ার ান, িব িব ালেয়র িশ ক  ও সাংবািদকেদর সামেন এই িরেপাট  
িতিন কাশ কেরন। তখন সকল গণমা ম দািয় শীলতার সে  এই িরেপাট কাশ কেরিছল। এরপর থেক যখন যখােন কােনা 
মা ষ দশ ছাড়ার কথা বেল, তখনই গণমা ম এই সংবাদ কাশ করেছ। বাংলােদশ এক  অসা দািয়ক দশ। এই দশ িনেয় 
আপনার অিভেযাগটা অেনক বড়। আপিন িক মেন কেরন না, বাংলােদশ এক  অসা দািয়ক দশ? এমন ে  ি য়া বেলন, এেদেশ 

াধীনতা  হেয়িছল। তখনেতা ৩০ লাখ মা ষ াণ িদেয়িছল। আর এই াধীনতার ল টােতা িছল ব ব র ন ে  সানার 
বাংলা গড়ার এবং অসা দািয়ক বাংলােদশ গড়ার। আর তার চার লনীিতর মে  অসা দািয়কতা িছল অ তম লনীিত। িতিন 
সটা কেরিছেলন। আর দশও সভােব এেগাি ল। িক  ১৯৭৫ সােল ব ব েক হত ার ম  িদেয় স অ ােয়র এক ধরেনর সমাি  

ঘেট। তারপর দীঘিদন য সামিরক বা অগণতাি ক সরকার মতায় িছল তারা সই অসা দািয়কতােক কাথায় িনেয় িগেয়িছল 
এবং ১৯৮৮ সােল রা ধম িক করা হেয়িছ সটা আপনারা জােনন এবং এই ধারাবািহকতায় আমােদর াধীনতার য ল  িছল তা 

মাগতভােব িব  হে । তেব মাননীয় ধানম ী তা আ াণ চ া করেছন। আপনারা জােনন আওয়ামী লীেগর অ তম লনীিত 
হে  অসা দািয়ক বাংলােদশ। আর এটা িত ার জ  ধানম ী এবং তার দল অ া  পির ম কের যাে ন। তার পেরও এই দশ 
থেক মা ষ হািরেয় যাে  এবং কেম যাে । এটা দেশর সেচতন মা ষ িক  কই জােন। আপনােদর অব ই মেন আেছ রা র 



কথা, অভয়নগেরর কথা, রং েরর কথা, স ওতাল পাড়ার কথা, নািসরনগেরর কথা, ৮৯ সােলর কথা, ১৯৯২, ২০০১ সােলর কথা। 
িতটা িনবাচেনর আেগ পের িনবাচনকালীন সিহংসতা হেয়েছ, বতমান সরকােরর ন ে  াপকভােব াস পেয়েছ। কারী 

জানেত চান, ধম য় সিহংসতা আমােদর দি ণ এিশয়ায় ায় হেয় থােক। যটা সবেশষ িময়ানমাের দখা গেছ। িক  এই সম া 
কন আপিন আেমিরকার িসেডে র কােছ িনেয় গেলন? 

ি য়া বেলন, আপিন জােনন মাননীয় ধানম ী মৗলবােদর িব ে  িজেরা টলাের  ঘাষণা কেরেছন। আইন লা বািহনী িবেশষ 
কের আমােদর িলশ বািহনী এই িবষেয় িবে র মে  সবেচেয় বিশ সফলতা দিখেয়েছ। আেমিরকা সরকার মৗলবােদর িব ে  
সা ার আেছ। তাই আিম মািকন িসেড েক এই কথাটা এজ  বেলিছ য, যােত কের বাংলােদেশ মৗলবােদর উ ান না হয়, এই 

জ  আেমিরকা সরকার যােত বাংলােদশ সরকােরর সে  কাজ করেত পাের। আিম এজ ই তােদর কােছ বেলিছ। আপিন য কথা 
বেলেছন, মা ষ মেন করেছ এটা দেশর অেনক স ান  কেরেছ। আপনােক তা মা ষ ভােলাভােব নয়িন। এমন ে  িতিন 
বেলন, আিম বাংলােদেশর মা েষর তা কােনা দাষ দখিছ না। িক সং ক মা ষ এই িবষয়টােক িভ িদেক িরেয় দয়ার জ  
এই কথা েলা বলেছ। িক  সা দািয়কতা এবং মৗলবােদর িব ে  এই সরকার  করেছ। এবং আিম মেন কির সরকার আমােক 
যমন সবা কভােব সহায়তা করেব এবং আমার পিরবারেকও সবা কভােব সহায়তা করেব। কারণ সরকার য কাজটা করেছ, আিম 

 এটা শি শালী করার জ  এই কথা েলা বেলিছ। সরকারেতা বলেছ আপনার িব ে  আইনগত ব া নেব? এ ে  ি য়া 
বেলন, আিম মেন কির না। যখন তারা ত সত টা জানেত পারেব আমার এ কথার মা েম। িবিভ  ধরেনর জনেগা ী িবিভ  
সামািজক যাগােযাগ মা েম তােদর উে  হািসেলর জ  িবিভ  িব াি কর কথা বলেছ। যখন নীিতিনধারক পযােয় কথা েলা 

নেবন তখন তারা ঝেত পারেবন। আমার ব া নয়ার পিরবেত আমােক পােশ িনেয় মৗলবােদর িব ে   করেবন। আপিন এ 
ধরেনর কথার ম  িদেয় দেশর সিলম স দােয়র লাকেদর এক ধরেনর ে র েখ দ ড় কিরেয়েছন? এমন ে  ি য়া বেলন, 
আমার বািড়টা যখন িড়েয় দয়া হেলা। ২০০৪ সাল থেক ৩০০ একর জিম িজবর রহমান শািমম া ন উপেজলা চয়ার ান, 
িসরাজ মা া, শওকত মা া নজ ল সদারসহ এক  স াসী প আমােদর ােমর সকল স ি  িনেয় যায়। ায় ১০০ মােছর ঘেরর 
সব মাছ িনেয় যায়। এবং আমার বািড়টা িড়েয় দয়া হেয়েছ মাচ মােসর ২ তািরেখ। এ বছেরর ২২ শ এি ল আমার ােম আবার 
আ মণ চালােনা হেয়েছ। আমার বািড় যখন িড়েয় দয়া হয় তখন দেলায়ার ফান কের জানায়। স ায় ৩০ িমিনট ধের হাউমাউ 
কের ক েদ। আিম তার আর কা া থামােত পাির না। আমােদর বািড়েত যখন হামলা হয় তখন অেনক সলমানরাও আহত হয়। 
অব ই সলমান-িহ রা কােনা শ  না। ৯৯ শতাংশ মা ষ ব । িক  িক  ুেলাক আেছ যারা এই ঘটনা েলা ঘটায়। 

কতা বেলন, ঝেত পারিছ আপনার রাগ াভ আেছ। আপিন ি নকাড বা নাগিরক  পাওয়ার আশায় এমনটা বেলেছন িকনা? 
 জবােব ি য়া বেলন, ি নকাড পাওয়ার জ  কী িসেডে র সে  দখা করেত হয়। আিম ব বার আেমিরকায় এেসিছ। আিম 
বেলিছ আিম দেশ থাকেত চাই। ওটাই আমার থম কথা, ওটাই আমার শষ কথা। আপিন তাহেল দেশ িফরেবন? এমন ে  
িতিন বেলন, অব ই িফরেবা, কন িফরেবা না। 
 
ি য়া সাহার িব ে  তিড়ঘিড় ব া নেব না সরকার: ওবায় ল কােদর: দেশর সং াল  সম দােয়র িবষেয় মািকন িসেড  
ডানা  াে র কােছ অিভেযাগকারী ি য়া সাহার িব ে  তিড়ঘিড় ব া নেব না সরকার। তার িব ে  মামলা না করেত িনেদশ 

িদেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। আওয়ামী লীগ সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর গতকাল এ ত  জানান। ব ব  আ জািতক 
সে লন কে  ঢাকা মে ােরল নটওয়ােকর সময়ব  পিরক নার াি ং িবষয়ক সিমনার এবং লাইেস  হ া র অ ান শেষ 
সাংবািদকেদর এ কথা বেলন িতিন। এসময় ওবায় ল কােদর বেলন, তােক দেশ িফের এেস আ প  সমথেনর েযাগ দয়া হেব। 
ি য়া সাহা ডানা  াে র কােছ এ ধরেনর ব  কন িদেয়েছন? সটা দেশ িফের এেল আমার মেন হয়, তারও আ প  
সমথেনর েযাগ থাকা উিচৎ। আমােদর ন ী িতিন গতরােত আমােক একটা মেসজ পা েয়েছন, যখােন তিড়ঘিড় কের কােনা 
িস া  নয়ার েয়াজন নই বেল জািনেয়েছন। ওবায় ল কােদর বেলন, ি য়া সাহা আসেল িক বেলেছন, িক বলেত চেয়েছন, তার 
একটা পাবিলক টেম  করা উিচৎ। তারও আ প  সমথেনর েযাগ থাকা উিচৎ। তার আেগ কােনা িল াল িসিডংস না 
করেত, মামলা না করেত িনেদশ িদেয়েছন ধানম ী। আজেক আমােদর ি েযা া ম ী একটা মামলা করেত চেয়িছেলন, আিম 
তােক এ ধরেনর মামলা করেত না কেরিছ। আইনম ীর সে ও আমার এ াপাের কথা হেয়েছ। ি য়া সাহার ি গত বািড়ঘর, তার 
স দ যােত েটকি ভ িরজাভ থােক সজ  রা ম ীেকও ধানম ীর িনেদশ জািনেয় িদেয়িছ। িতিন বেলন, একজন াির ার 
রা ে ােহর মামলা করেত চেয়িছেলন। আমােক আইনম ী জািনেয়েছন এটা অ াহ  করা হেয়েছ। সরকােরর অ মিত ছাড়া 
রা ে াহী মামলাও করা যায় না। তাছাড়া িযিন এ াপাের অিভেযাগ কেরেছন, স অিভেযাগ সে  ি য়া সাহার ব ও আমােদর 
ভােলা কের জানা দরকার, জািতর জানা দরকার। তার আেগ প নয়া যােব না। আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক বেলন, এ 
িবষয় িনেয় আিম িহ - বৗ -ি ান ঐক  পিরষেদর রানা দাশ ে র সে  আলাপ কেরিছ। িতিন বেলেছন, এই িবষয়  ি য়া সাহার 

ি গত ব । এই ব ে র সে  িহ - বৗ -ি ান ঐক  পিরষেদর কােনা স ক নই। ওবায় ল কােদর জানান, মহান 
াধীনতার বণজয় ী উপলে  ২০২১ সােলর ১৬ই িডেস র মে ােরল ট-৬’র যা ী পিরবহন  হেব। এটা চা  করার আেগ 



ভৗত কাজ এবং পরী া লক চলাচল স  হেব। এছাড়া ২০৩০ সােলর মে  আরও চার  ট িনমাণ করা হেব। এ ট েলােত 
উড়াল অংেশর পাশাপািশ পাতাল রলও থাকেব। িতিন বেলন, সময়াব  পিরক নার আওতায় হযরত শাহজালাল িবমানব র হেত 
কমলা র এবং ন ন বাজার হেত িপতলগ  পয  ায় ৩১ িক.িম. দীঘ মে ােরল ট-১ এর কাজ র লে  কায ম এিগেয় 
চেলেছ। এ েট ১১ িক.িম. পাতাল রল থাকেছ উে খ কের িতিন বেলন, ইেতামে  এ েটর স া তা যাচাই, পিরেবশগত সমী া 
এবং ল নকশার কাজ শষ হেয়েছ। ায় ৫২ হাজার কা  টাকা েয়  অংেশ িবভ  মে ােরল ট-১ এর কাজ ২০২৬ সােলর 
মে  শষ করার ল  িনধারণ করা হেয়েছ। িতিন বেলন,মহানগরীর হমােয়ত র হেত ভাটারা পয  ২০ িক.িম. দীঘ মে ােরল 
ট-৫ এর সােড় ১৩ িক.িম. থাকেছ পাতাল রল। এ েটর অপর অংশ গাবতলী হেত দােশরকাি  পয  ায় ১৭ িক.িম. দীঘ। 
মে ােরল ট-৫ এর পরামশক িনেয়ােগর ি য়া চলেছ এবং িব ািরত নকশা ণয়েনর উে াগ নয়া হেয়েছ। অ ােন সড়ক 

পিরবহন ও স  ম ণালয় িবষয়ক সংসদীয় কিম র সদ  এনা ল হক, রজওয়ান আহ দ তৗিফক, মা. ছিলম উ ীন তরফদার, 
িডএম িসএল’র ব াপনা পিরচালক এম.এ.এন িছি ক, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর অিতির  সিচব িশিশর মার 
রায়, মে ােরল ট-৬ এর ক  পিরচালক আফতাব উি ন তা কদার, মে ােরল ট-১ এর ক  পিরচালক েকৗশলী সােয় ল 
হক উপি ত িছেলন। 
 
ি য়া সাহার িব ে  ই মামলার আেবদন খািরজ: মািকন িসেড  ডনা  াে র কােছ বাংলােদিশ সং াল েদর উপর 
িনযাতেনর অিভেযােগ ি য়া সাহার িব ে  রা ে াহ ই মামলার আেবদন খািরজ কের িদেয়েছন আদালত। রা ে ােহর মামলায় 
সরকােরর অ মিত না থাকায় মামলা  খািরজ করা হয়। গতকাল ঢাকা মহানগর হািকম িজয়াউর রহমােনর আদালেত আইনজীবী 

াির ার সােয় ল হক মন এক  মামলা কেরন। এছাড়া মহানগর হািকম আ  িফয়ান মা. নামােনর আদালেত আইনজীবী 
ই ািহম খিলল অপর মামলা  কেরন। পের আদালত ই বাদীর জবানবি  রকড কের মামলা ২  খািরজ কের দন। াির ার 

মেনর আইনজীবী আ বকর িসি ক জািনেয়েছন আইনগত ব ধা থাকায় মেনর মামলা খািরজ হেয়েছ। আর ই ািহম খিলেলর 
আইনজীবী রােশদা আ ার জািনেয়েছন, বাদী সরকাির িতিনিধ না হওয়ায় খিলেলর মামলা খািরজ কেরেছন আদালত। 
আদালত ে  জানা যায়, ই বাদী মামলার আেবদেন উে খ কেরেছন, গত ১৭ই লাই সা দািয়ক িনপীড়েনর িশকার িবিভ  
দেশর িতিনিধেদর সে  হায়াইট হাউেজ মািকন িসেড  ডনা  া  কথা বেলন। এ সময় বাংলােদিশ ি য়া সাহা ৩ কা  ৭০ 

লাখ ধম য় সং াল  ম এবং তার িনেজর বািড়ঘের অি সংেযাগ ও জিম দখেলর অিভেযাগ কেরন। সিলম মৗলবাদী প এ েলা 
করেছ এবং সবসময় তারা রাজৈনিতক শ ার পাে  বেলও া েক বেলন ি য়া সাহা। আসািমর এ ধরেনর অিভেযাগ শাি ি য় 
বাংলােদেশর মা েষর মােঝ ােভর ি  হয় এবং িতিন এর মা েম দেশর মে  ধম য় ভদােভদ তির কেরন। যা দশেক 
অি িতশীল ও িবেদশী রাে র হ ে প করার প য়তারা কেরেছ বেল খািরজ করা মামলায় উে খ করা হয়। াে র কােছ দয়া 
িম া ব  স ণ রা ে ােহর শািমল উে খ কের আসািম াধীন বাংলােদেশর িব ে  ষড়যে  িল  রেয়েছন বেল অিভেযাগ আনা 
হয়।  
 


