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ওবায় ল কােদর বলেলন

ডাক েত  হামলার  ঘটনায়  ব ব া  িনেত  িনেদশ  িদেয়েছন
ধানম ী

আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর জািনেয়েছন, আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও ধানম ী
শখ হািসনা   কের বেল িদেয়েছন ডাক  িভিপ ল হক েরর ওপর হামলার ঘটনার সে  যারা

জিড়ত,  তারা  যিদ  দলীয়  পিরচেয়রও  কউ  হয়,  তােদর  িব ে  অব ই  শাি মূলক  ব ব া  িনেত।
শাসিনকভােব আইন েয়াগকারী সং ােকও িবষয়িট বলা হেয়েছ। িতিন গতকাল সামবার সিচবালেয় িনজ

দ ের এক সংবাদ সে লেন এসব কথা বেলন।

এক ে র  উ ের  ওবায় ল  কােদর  বেলন,  ‘িভ মত  কােশর  অিধকার  সবার  রেয়েছ,  ডাক র  িভিপ
আমােদর সমােলাচনা  করেত পাের,  সরকােরর সমােলাচনা  করার অিধকার তার আেছ। এখােন অ  য
বিহরাগতরা আেস এসব কথা অেনেক বেল, যত িকছইু হাক, য হামলা হেয়েছ এটা িন নীয় ঘটনা, আিম
এটার িন া কির।’

ছা লীেগর বারবার খারাপ খবেরর িশেরানাম হওয়া সে  ওবায় ল কােদর বেলন, ‘মােঝ মােঝ এ েলা
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হয়, এখােন আবার মুি যু  ম  নােম একিট িত ান— সটা তা সরাসির আমােদর দেলর সােথ জিড়ত
নয়, সখােন মুি যুে র মে রও কউ কউ জিড়ত।’  িতিন বেলন, ‘ছা লীেগর একজেনর কথা  েনিছ,
ছা লীগ তােক আেগই বিহ ার কেরেছ অপকেমর জ , িবতিকত বেল অেনক আেগই তােক বিহ ার করা
হেয়েছ।’  হামলার ঘটনায়  িব িবদ ালয় শাসেনর ব থতা রেয়েছ িক না—এমন ে র উ ের ওবায় ল
কােদর বেলন, ‘সরকােরর প  থেক িবষয়িট খিতেয় দখা হেব, িব িবদ ালয় কতৃপে র গািফলিত রেয়েছ
িক না।’

সড়ক পিরবহন ও সতু ম ী ওবায় ল কােদর বেলন, ‘অব ই এ ধরেনর ঘটনায় সরকাের িব তকর অব ার
সৃি  হয়। তেব সরকার িকভােব দখেছ এটাও দখার িবষয়। কােনা ঘটনায় সরকার িনবৃ  থােকিন, ব ব া
িনেয়েছ। িনেজর দেলর লাকজন বুেয়েট তা  একজনেক মেরেছ,  বািক যারা  হত াকাে র সােথ জিড়ত
তােদরেকও তা আমরা হারালাম, তারা ছা লীেগর কমী, দেলর লাক বেল, ঘেরর লাক বেল রহাই িদইিন,

য় িদইিন। আমােদর মেতা দেশ এত মা েষর বাস। িলং পািট িবশাল পািট। এখােন অ েবশকারীরা
ঢুেক অবাি ত ঘটনা ঘটায়। িবষয় েলা খবু িসিরয়াসভােব দখা হে ।’

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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