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pধানমntীর তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk িবষয়ক
uপেদ া  সজীব  oয়ােজদ  জয়  বেলেছন,
বাংলােদেশ aবিsত িকছু িকছু দতূাবাস eেদেশ
নতজানু সরকারেক kমতায় চায়, যারা তােদর
kম aনসুাের চলেব। ঐ সকল েদেশর সরকার
নয়  বরং  ঐ  েদশ েলার  eখােন  থাকা
দতূাবাস েলা e ধরেনর ষড়যেnt aংশ িনেc।
গত  ম লবার  ‘iয়াং  বাংলা  uiথ  সজীব
oয়ােজদ’ aনু ােন eক pে র utের িতিন e
কথা  বেলন।  aনু ানিট  গতকাল  kবার
রােত  েবসরকাির  েটিলিভশন  চয্ােনল  সময়
িটিভ pচার কের।
সজীব  oয়ােজদ  জয়  বেলন,  বাংলােদেশর
‘ি ডম  aফ  িsচ’  িনেয়  েবশ  িকছু  দতূাবাস
কথা বেলেছ েদখিছ। ei সুিনিদর্  িকছু দতূাবাস
সব সময় আমােদর সবক েদoয়ার েচ া কের।
যখনi  বাংলােদশ  eিগেয়  যােc,  ভােলার িদেক
যােc,  তখনi  িকছু  িকছু  ে িণ  িকছু  িকছু
দতূাবাস  (ষড়যnt  কের)।  আিম  েদেশর  কথা
বলেবা না ধু e েদেশ থাকা তােদর দতূাবাস

eখােন বেস ষড়যnt করার েচ া কের। িবেশষত মািকর্ ন দতূাবাস। আর তােদর uেdশয্ িক? তারা িকn
eকিট শিkশালী সরকার চায় না। তারা চায় eকটা েছােটাখােটা সরকার থাকেব, যােদরেক তারা kম
করেব আর েসi সরকার দতূাবােসর kেম চলেব।
িতিন  তার  aিভjতা  uপিsত  ত ণেদর  সে  জানােত  িগেয়  বেলন,  যখনi  মািকর্ ন  দতূাবােসর  েকােনা
aনু ােন আিম িগেয়িছ, oখােন জামায়াত eবং যুdাপরাধী থাকেবi। তারা (মািকর্ ন দতূাবাস) দাoয়াত
করেবi। মািকর্ ন দতূাবাস হেয় েগেছ জামায়ােতর ঘাঁিট, যুdাপরাধীেদর ঘাঁিট। আর তারা eেদর সে  িমেল
সব সময় ষড়যnt করেত থােক। আমরা িক  চাi eমন eকটা নতজানু সরকার, যারা দতূাবােসর kম
aনুসাের চলেব, eমন সরকার িক আমরা চাi?

aনু ােন  ত ণেদর  েদশ  গঠেন  িবিভn  uেদয্ােগর  কথা  েশােনন  সজীব  oয়ােজদ  জয়।  েসখােন  থাকা
ত ণেদর  েদশ  গঠেনর  পেথ  সৃি  হoয়া  িবিভn  বাধা  eবং  েসi  বাধা  uতের  eিগেয়  যাoয়ার  িবষেয়
পরামশর্o gহণ কেরন িতিন।  
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