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— ফাকাসবাংলা

কউ পািন পান করেত চাইেল না দওয়া কমন
দখায় : ধানম ী

আবরার হত াকাে  জিড়তেদর সেবা  শাি  দওয়া হেব, ভারেত এলিপিজ র ািনেত
বাংলােদেশর লাভ

কাশ : ১০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা  বেলেছন,  ভারেতর ি পুরায় সাবরম এলাকায় খাবার পািনর খুব  অভাব। তারা
আ ডার াউ ড থেক পািন তােল। ভারেতর সে  স ািদত একিট সমেঝাতা ারেকর আওতায় ফনী
নদী থেক ১ দশিমক ৮২ িকউেসক পািন ি পুরায় দওয়া হেব। যার পিরমাণ অত  নগণ । এই নদী ই
দেশর সীমা বতী এলাকা িদেয় বািহত। কউ যিদ পািন পান করেত চান,          আমরা যিদ সই

পািনটা না দই সটা কমন দখায়? তেব দেশর াথ শখ হািসনা িবি  কের দেব এটা কখেনা হেত
পাের না। ফনী নদীর গিতপথ তেুল ধের ধানম ী বেলন, এ নদীর উ পি ল বাংলােদেশর খাগড়াছিড়।
সখান থেক মািটরাঙা হেয় ভারত-বাংলােদেশর সীমা  হেয় এিগেয়েছ এ নদী। এর ৯৪ িকেলািমটার

পেড়েছ ই দেশর সীমাে । বাংলােদেশর ভতের আেছ ধু ৪০ িকেলািমটার, যটা ফনীর সানাগাজী
হেয় সাগের চেল গেছ।

  ফারাজী আজমল হােসন
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গতকাল বধুবার গণভবেন এক জনাকীণ সংবাদ সে লেন িতিন এ কথা বেলন। স িত ভারত ও মািকন
যু রা  সফর  িনেয়  অিজত  সাফল েলা  তুেল  ধরেত  এই  সংবাদ  সে লেনর  আেয়াজন  করা  হয়।
মিু যেু র  সময় ি পুরার ভূিমকার কথা  রণ  কিরেয়  িদেয়  ধানম ী  বেলন,  ি পুরা  যিদ  িকছু  চায়
তােদরেক আমােদর িদেত হেব। তারা আমােদরেক আ য় িদেয়িছল, খাদ  িদেয়িছল। মিু যেু র সময়
ি পুরায় মিু েযা ােদর জ  একটা ঘািঁট িছল। ওখান থেক যু  পিরচালনা করা হত। ি পুরা আমােদর
জ  িবরাট একটা শি  িছল।

ধানম ী  বেলন,  সীমা বতী হওয়ার কারেণ  ই  দশই ফনী  নদীর পািন ব বহার কের।  সীমা বতী
নদীেত ই দেশরই অিধকার থােক। িতিন বেলন, এটা িনেয় কন এেতা িচ কার, আিম জািন না। যারা

মতায় থাকেত ায  িহ ার দািব করেত ভয় পায়, ভারত সফের িগেয় গ ার পািনব টেনর কথা বলেতই
ভুেল যায়,  সই  িবএনিপর মেুখ এসব সমােলাচনা  মানায় না।  সাতিট আ ঃসীমা  নদীেত যৗথভােব

িজং করার পিরক নার কথা জািনেয় শখ হািসনা বেলন,  এসব নদীর নাব তা র া  এবং  অ া
িবষেয় িনেয় ভারেতর সে  আেলাচনা চলেছ। ধানম ী বেলন, তার সফের ভারেতর সে  যসব চিু
হেয়েছ, তার সব জায়গায় বাংলােদেশর াথ র া করা হেয়েছ। ধানম ী দঢ়ৃতার সােথ বেলন, বেুয়েটর
ছা  আবরার ফাহাদ  হত াকাে ডর  সে  জিড়তেদর  সেবা  শাি  দওয়া  হেব।  যারা  অপরাধী  তারা
অপরাধীই।  অপরাধী  ক কান দেলর,  সটা  আিম কখেনা দিখ না।  অপরাধীেদর িবচার হেবই।  ধু
বেুয়েটই নয়, েয়াজেন সারােদেশই িশ া িত ান ও হেল হেল ত ািশ কের কাথাও কােনা ধরেণর
অপরাধমলূক কাজ হে  িক না তা খুঁেজ বর করেত িতিন আইন-শৃ লাবািহনীেক িনেদশ দন।

ছা  রাজনীিত  ব  স িকত  এক  ে র  জবােব  ধানম ী  বেলন,  একটা  ঘটনা  ঘেটেছ  বেলই
ছা রাজনীিত ব  করেত হেব কন? এটা তা সামিরক রাচারেদর মানিসকতা। আিমও ছা রাজনীিত
কেরই এখােন এেসিছ। তাই ছা  রাজনীিত ব  নয়। তেব বেুয়টসহ কােনা িত ান চাইেল িনেজরা সিট
করেত পাের। বেুয়েটর ছা  আবরার ফাহাদ হত াকা ড সে  আেরক ে র জবােব ধানম ী বেলন, এ
নশৃংসতা কন? এই জঘ  কাজ কন? এেদর িব ে  ব ব া িনি । যতরকেমর উ  শাি  আেছ সটা
দওয়া হেব, এেত কােনা সে হ নই। দল-টল বিুঝ না। অপরােধর িবচার হেবই। আওয়ামী লীেগর কউ

এ ধরেণর ঘটনা ঘটােব, তা কখেনাই মেন নেবন না উে খ কের শখ হািসনা বেলন, ঘটনা জানার পর
িতিন সে  সে  ছা লীগেক ডেক বেলেছন, জিড়তেদর যন বিহ ার করা হয়। এখােন আিম িবেবচনা
করব না িকেসর ছা লীগ। আেগই আিম িনেদশ িদেয়িছ জিড়তেদর ফতার করেত।

ধানম ী আেরা বেলন, বেুয়েট য ঘটনা ঘেটেছ, এই ঘটনা খবু সকাল বলা জানার সে  সে  পুিলশেক
িনেদশ িদেয়িছলাম আলামত সং হ করার জ । সে  সে  এটাও বেলিছলাম য, িসিসিটিভ ফেুটজ সং হ
করেত। তারা সখােন পৗঁেছ যায়। িক  আমার , ফুেটজ সং েহ বাধা িদল কারা? আে ালনকারীরা
নািক বলেছ, ফেুটজ েলা পুিলশ ন  করেব! িতিন বেলন, পুিলশ গেছ আলামত সং হ করেত। ডডবিডর
যােত ময়নাতদ  হয়, সই ব ব া করা হেলা। ছা রা রা ায় নামার আেগই জিড়তেদর িব ে  ব ব া
নওয়া,  ঘটনার সে  কারা  জিড়ত িছল,  জিড়ত সবকটােক ফতার করেত িনেদশ দই। পুিলশ য

কটােক হােত  পেয়েছ সব েলােক ফতার কেরেছ।  ধানম ী এ সময়   রেখ বেলন,  পুিলশেক
আসেত দেব না, আলামত িনেত দেব না কন? আইিজিপেক বললাম- বলা যায় না এর মেধ  কী যারা
ঘটনা ঘিটেয়েছ তারা আেছ? ফুেটজ পেল পের তারা ধরা পেড় যােব এজ  কী তারা বাধা িদে ? পের
পুিলশ ফুেটজ েলা সং হ কের এবং একটা কিপ কতৃপ েক িদেয় আেস। স েলা দেখ সনা  করার
দরকার িছল, যটা করা হে  এখন। শখ হািসনা বেলন, ক ছা লীগ, ক ছা দল, ক কী কের আিম
সটা িবেবচনা কিরিন। আিম িবেবচনা কেরিছ অ ায়ভােব একটা ২১ বছেরর ছেলেক িপিটেয় হত া করা

হেয়েছ। পা মেটম িরেপােট দখা গেছ, বাইের অত ইনজিুর নই, সম  ইনজুির ভতের। য িজিনসটা
আমার মেন পড়ল ২০০১ (িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর আমেল) সােল ব  নতাকমীেক এমনভােব
িপটােনা হেতা। বাইের থেক ইনজুির নই, তারা মারা যত। তাই াভািবকভােবই এটা সে েহর িবষয়,
এরা কারা? ভারেত এলিপিজ র ািন  িনেয় িবএনিপ নতােদর সমােলাচনার জবােব  ধানম ী বেলন,
আমরা িবেদশ থেক এলিপিজ গ াস এেন ি য়াজাত কের ভারেত র ািন করব। এটা াকৃিতক গ াস
নয়। অ  পণ   যমন আমরা র ািন কির িঠক তমন। বরং র ািন তািলকায় নতুন কের এলিপিজ যু
হেলা। এটা িনেয় ভলু বাঝাবিুঝর িকছু নই।

আসােমর নাগিরক পি  িনেয় ধানম ী বেলন, আসােমর ব াপাের এখন পয  শা ই। কােনা অ িবধা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

হয়িন। ধানম ী নের  মাদীেক আিম যখন জািনেয়িছ, তখন উিন বেলেছন, কােনা অ িবধা হওয়ার
কথা না।  যখন অ িবধা  হয়িন,  তখন উি  হওয়ারও িকছু নই।  চ াম  ও মাংলা ব র ভারতেক
ব বহার করেত দওয়া  িনেয়  ধানম ী  বেলন,  পৃিথবীেত যত ব র আেছ সটা  সব দশ িনেজেদর

িবধার জ  ব বহার কের। কউ ব র বািনেয় একা একা ব বহার কের না।

সংবাদ সে লেন এক সাংবািদক  করেত িগেয় বেলন,  কােনা  অপরাধ ঘটেল অপরাধীেদর ধরেত
ধানম ীেকই কন িনেদশনা িদেত হয়? িকংবা ছা লীেগর কউ অপরাধ করেল তােক বিহ ার করেতও

কন ধানম ীর কাছ  থেকই িনেদশ আসেত হয়? এ ে র জবােব ধানম ী শখ হািসনা বেলন, আিম
বিুঝ না, কন বারবার এ  সামেন আেস। আিম সরকার ধান, দেশর কাথাও িকছু ঘটেল অব ই তা
দখার দািয়  আমার আেছ।  আমােক তা  এটা  কউ চািপেয়  িদে  না।  আিম  িনেজর অ ভূিত  ও

কতব েবাধ থেকই এটা কির। এ সময় সােবক ধানম ী িবএনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ােক ইি ত
কের শখ হািসনা বেলন, এর আেগ একজন ধানম ী িছেলন, ১২টা পয  ঘিুমেয় রােত ব  হেতন।
এ েলা দেখ আপনােদর (সাংবািদক) বদঅভ াস হেয় গেছ। আিম ঘিুমেয় ঘিুমেয় দশ চালাই না। িনেজর
ঘর থেক  কের স াস-মাদক ও িবতিকত কমকাে ডর িব ে  চলমান ি  অিভযােনর ক ন কতিদন
ায়ী হেব এমন ে র জবােব ধানম ী বেলন, চলমান অিভযান অব াহত থাকেব। যখােনই অিনয়ম

হেব, সখােনই ধরব। িতিন বেলন, আওয়ামী লীগ একিট িবশাল সংগঠন। অ েবশকারীেদর ব াপাের
সজাগ থাকেত হেব, এেদর পিরহার করেত হেব।

সংবাদ সে লেন ধানম ীর সে  মে  আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর, পররা ম ী
ড. এেক আব ল মােমন ও পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম উপিব  িছেলন।
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