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রওশন এরশােদর 

ওপেরর নই চালােত পাির না, মে ােরল
চালাব কীভােব?
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এেকর পর এক ন ঘটনায় াভ কাশ কের জাতীয় সংসেদর িবেরাধীদলীয় নতা রওশন এরশাদ
বেলেছন, আমরা তা মািটর ওপের ন িঠকমেতা চালােত পারিছ না। তাহেল মে ােরল কীভােব চালােনা
হেব?  শূে র ওপর  িদেয়  মে ােরল  করা  হে ।  এই  ন  য  পেড়  যােব  না,  তার  িন য়তা  কী?
মে ােরেল আরও বড় ধরেনর ঘটনার শ া কাশ কের ত ব ব া হেণর দািব জানান িতিন। একাদশ

জাতীয় সংসেদর প ম অিধেবশেনর সমাপনী ব েব  বহৃ িতবার রােত রওশন এরশাদ এসব কথা
বেলন। ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর সভাপিতে  অিধেবশেন রওশন িনরাপদ খাদ , আেলািচত
হত াকাে র িবচার, মাদেকর ভয়াবহতাসহ িবিভ  িবষয় তুেল ধেরন। জাতীয় পািটর এই নতা বেলন,
বেুয়ট িশ াথী  আবরার,  সাংবািদক দ িত সাগর- নী,  িম ার সাহাগী  জাহান ত ,  পুিলশ কমকতা
বাবলু আকতােরর ী মাহমদুা আকতারসহ এ পয  যত হত াকা  ঘেটেছ, সব কিটর ত িবচার স
কের মা েষর মেধ  আ া িফিরেয় আনেত হেব। িকছু হত াকাে র িবচার ত হয়। আবার িকছ ুহত াকাে র
িবচার হে  না। সরাত হত ার িবচার ত স  করা হেলও সাগর- নী হত াকাে র িবচার এখনও

ই হয়িন। য েলা সরকার চায় সসব মামলার ত িবচার হয়। আর য েলা চায় না, স েলা ঝুিলেয়
রাখা হয়। এসব মামলার ত িবচার কাজ স ে র জ  রা ম ী, আইনম ীর দিৃ  আকষণ করিছ।
চলমান ক ািসেনািবেরাধী অিভযান সে  রওশন এরশাদ বেলন, যখন ঢাকা ও চ ােম ক ািসেনািবেরাধী
অিভযান  হয় তখন িকছু িকছু াব ও বািড়েত অৈবধ আে য়া , নগদ টাকা পাওয়া গেছ। এসব ােব
ক ািসেনার খবর ানীয় থানা েলা  কন দেখিন? আিম আশা  করব,  ি  অিভযান অব াহত থাকেব।

াথিমক িশ কেদর বতন বিৃ র িবষেয় িতিন বেলন,  তােদর উপযু  বতন-ভাতা িদেয় যাগ  মা ষ
গড়ার িবষয়িট সহকাের িবেবচনা করার জ  সংি েদর িত আ ান জানাি । রািহ া ই  িনেয়
রওশন এরশাদ বেলন, তােদরেক যত তাড়াতািড় পাঠােনা যায় ততই ম ল।
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