
ব মূল  বৃি র পছেন িবএনিপর কারসািজ
রেয়েছ :কােদর

কাশ : ০৭ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আওয়ামী  লীেগর সাধারণ স াদক এবং
সড়ক  পিরবহন  ও  সতুম ী  ওবায় ল
কােদর  এমিপ  বেলেছন,  আদালেত
িবএনিপপি  আইনজীবীেদর  আচরণ

মার অেযাগ  অপরাধ। আদালত া েণ
তারা  রণা ন  সৃি  ও  ঔ ত পূণ  আচরণ
কেরেছন। আে ালেন ব থ হেয় িবএনিপ
নানা  রিভসি  করেছ  এবং  অ াভািবক

ব মূল  বৃি র পছেনও তােদর কারসািজ
রেয়েছ।  গতকাল  বার  ধানমি ড
আওয়ামী  লীগ  সভােন ীর  রাজৈনিতক

কাযালেয় দেলর ২১তম জাতীয় সে লন উপলে  গিঠত দ র উপকিমিটর বঠেক িতিন এসব কথা
বেলন।

ওবায় ল কােদর বেলন, খােলদা িজয়ার িব ে  কােনা  রাজৈনিতক মামলা নয় য,  রাজৈনিতকভােব
সরকার মুি  িদেত পাের। এটা নীিতর মামলা। আর       নীিতর মামলায় সরকােরর িকছু করার নই।
এটা আদালেতর িবষয়। আজেক তারা কথায় কথায় বেল রাজৈনিতকভােব খােলদা িজয়ােক আটেক রাখা
হেয়েছ। এটা িমথ া এবং সেত র অপলাপ। িবষয়িট জেন েনই তারা িমথ াচার করেছ।

ওবায় ল কােদর বেলন, আওয়ামী লীেগর ২১তম জাতীয় সে লেন দেলর সভাপিত পেদ কােনা পিরবতন
আসেব  না।  আমােদর  সভাপিত  শখ  হািসনা।  িতিন  ছাড়া  আর কউই  অপিরহায  না।  িতিন  এখেনা
আমােদর জ  াসি ক অপিরহায। তৃণমূল পয  সবাই তার নতৃে  ঐক ব । িতিন বেলন, এর পেরর
পদটা কাউি লরেদর মাই ড সট কের দয়। আর দল কীভােব চলেব, কােক িদেয় চলেব সটাও িতিন
ভােলা কের জােনন। িতিন যটা ভােলা মেন করেবন তাই করেবন। এ ব াপাের কােরা কােনা কথা থাকেব
না।

ওবায় ল কােদর বেলন, িবএনিপ নতারা এেকক জন এেকক কথা বেলন। কউ বেলন বার আে ালন
ছাড়া মুি  নই, আবার কউ বেলন আে ালন করার সময় এখেনা হয়িন। এখােন আমােদর িক করার
আেছ। রাজৈনিতক মামলা হেল মুি র িবষয়টা আমরা িবেবচনা করতাম। িবএনিপ ঘালা পািনেত মাছ
িশকার করেত চাইেছ ম ব  কের িতিন বেলন, তারা আে ালেন ব থ, িনবাচেনও ব থ। তাই অি িতশীলতা
সৃি  কের  ঘালা  পািনেত মাছ িশকার  করার  রিভসি  ছাড়া  তােদর এখন আর িকছুই  করার  নই।
ওবায় ল কােদর আেরা বেলন, িবএনিপ আদালত া ণ ও আদালেতর ভতের য হ েগাল কেরেছ সটাই
এখন তােদর রাজনীিত। তারা  এখন িবশৃ লা  সৃি  কের উসকািন দেব। ব মূল  অ াভািবক করার
পছেনও তােদর  কারসািজ  আেছ,  সটা  আমরা  তদ  কের  দখিছ।  কখেনা  তারা  নীরব  নই,  তারা
েত কিট ঘটনায় ই ন িদে ।

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

সভায় আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  ও দ র কিমিটর আ ায়ক পীযুষ কাি  ভ াচায, যু  সাধারণ
স াদক মাহবুব উল আলম হািনফ এমিপ, দ র স াদক ড. আব স সাবহান গালাপ এমিপ, ক ীয়
কিমিটর সদ  আেনায়ার হােসন মুখ উপি ত িছেলন।
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