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বাংলােদেশ ধমীয় সংখ ালঘু  িনযাতেনর িবষেয় িনেজর ব েব র ব াখ ায়  ি য়া  সাহা  য  তথ  উে খ
কেরেছন তা ‘িবকৃত’ করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ কেরেছন বাংলােদশ অথনীিত সিমিতর সভাপিত অধ াপক
ড. আবলু বারকাত।

অথনীিত সিমিতর প  থেক সামবার গণমাধ েম পাঠােনা এক িতবাদপে  িতিন বেলন, ি য়া সাহা
সামািজক যাগােযাগ মাধ মসহ প পি কায় সংখ ালঘু স দােয়র দশত াগ িনেয় আমার নাম  উে খ
কের তথ -উপা  িবকৃতভােব উপ াপন কেরেছন।

তার ব েব র সে  আমার গেবষণাল  তথ -উপাে র কােনা িমল নই। এমনিক িতিন কখনও আমার
সহ-গেবষক, গেবষণা সহেযাগী অথবা গেবষণা সহকারী িছেলন না।

ি য়া  সাহা  আমার নাম  উে খ কের যসব িব াি মলূক ও নীিতগিহত ব ব  িদেয়েছন িতিন তা ত
ত াহার করেবন, একজন সমাজ গেবষক িহেসেব আিম এমনিট িনি ত হেত চাই।

িতবাদপে  অধ াপক আবলু বারকাত িনেজই া র কেরেছন। এেত িতিন বেলন, আমার িহসােব ায়
পাচঁ দশেক (১৯৬৪ থেক ২০১৩) আ মািনক ১ কািট ১৩ লাখ িহ  ধমাবল ী মা ষ িন ি  হেয়েছন।

  যগুা র িরেপাট
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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অথাৎ আিম কাথায়ও ৩ কািট ৭০ লাখ িহ - বৗ -ি ান িনেখাঁজ রেয়েছন- এ কথা বিলিন। উপর
িতিন কাথাও বলেলন না য, আমার গেবষণা তথ িটর সময়কাল ৫০ বছর পয ।

এছাড়া  ২০১১  সােল  সরকাির আদম মািরর তেথ র িভি েত  ১৯০১  থেক ২০০১  সাল  পয  মাট
জনসংখ ায় িবিভ  ধমেগা ীর আ পািতক হার উে খ কেরিছ মা ।
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