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িবেদশ িনেত েচেয়িছল িবএনিপ :
তথ্য মন্ত্রী

িনউজ েডক্স : েদশিবেরাধী ষড়যন্ত্র-তৎপরতা বাড়ােতই িবএনিপ
খােলদা িজয়ােক িবেদশ িনেত েচেয়িছল মন্তব্য কেরেছন আওয়ামী লীেগর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান
মাহমুদ।
মঙ্গলবার (১১ েম) দুপুের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এিভিনউেয় কেরানায়
ক্ষিতগ্রস্তেদর মধ্েয প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ েথেক আওয়ামী মৎস্যজীবী
লীেগর ঈদ উপহার িবতরণ অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথর বক্তৃতায় িতিন এ
কথা বেলন। বাংলািনউজ

ড. হাছান বেলন, খােলদা িজয়ােক তারা িবেদশ িনেয় েযেত চান, এর আইিন
েকােনা সুেযাগ েনই এবং তােদর িবেদেশ েনওয়ার উদ্েদশ্য িভন্ন।
খােলদা িজয়ােক িচিকৎসা েদওয়া নয়, িবেদশ যাওয়ার উদ্েদশ্য হচ্েছ
রাজনীিত এবং িবেদশ েথেক সামািজক েযাগােযাগমাধ্যমসহ নানাভােব এখন

েয ষড়যন্ত্র ও েদশিবেরাধী কর্মকাণ্ড করা হয়, েসগুেলােক আেরা
তৎপর করা।

‘খােলদা িজয়ার িঠক জন্মিদন েকােনাটা, েসটা জনগণ জানেত চায়’
উল্েলখ কের তথ্যমন্ত্রী বেলন, সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম আিমও
েদেখিছ, কেরানা েটস্েটর িরেপার্েট খােলদা িজয়ার জন্ম তািরখ ৮ েম,
১৯৪৬ সাল। এই গুমর যখন ফাঁস হেয় েগেছ, আজেক না িক ফখরুল সােহব
সংবাদ সম্েমলন েডেকেছন, িনশ্চয় বেলেছন, এিট সিঠক নয়।

আপনােদর পাসেপার্েট একটা জন্ম তািরখ, স্কুল সার্িটিফেকেট আেরকটা,
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পের অন্য একটা আবার কেরানা িরেপার্েট আেরকটা
জন্ম তািরখ-আপনােদর িঠকটা েকােনাটা, েসটা জনগণ জানেত চায়’ উল্েলখ
কের হাছান মাহমুদ িবএনিপর উদ্েদশ্েয বেলন, এই ধরেনর ভাঁওতাবািজর
রাজনীিত, িমথ্যার রাজনীিত, জনগণেক েধাঁকা েদওয়ার রাজনীিত পিরহার
করুন। েটিলিভশেন উঁিক িদেয় িদেয় সরকােরর সমােলাচনা করেলই
রাজৈনিতক দল হওয়া যায় না।
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সম্পাদক
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রাজনীিত কির না। িবএনিপ এবং খােলদা িজয়াই প্রিতিহংসার রাজনীিত
কের। েসজন্যই তারা ১৫ আগস্ট িমথ্যা জন্মিদন পালন কের, ২১ আগস্ট
গ্েরেনড
হামলা
হেয়িছল,
১৯৯৬
সােল
পাতােনা
িনর্বাচন
কের
বঙ্গবন্ধুর খুিনেক িবেরাধীদলীয় েনতা বানােনা হেয়িছল, বঙ্গবন্ধু
হত্যাকাণ্েডর িবচার তারা বন্ধ কেরিছল।

জনেনত্রী েশখ হািসনা সবিকছু ভুেল িগেয় আদালেত জািমন না পাওয়ার
পেরও প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসিনক ক্ষমতাবেল খােলদা িজয়ােক আজ প্রায়
েদড় বছর ধের কারাগােরর বাইের েরেখেছন উল্েলখ কের ড. হাছান বেলন,
আমােদর েনত্রী প্রিতিহংসার রাজনীিত কেরন না বরং আমােদর েনত্রী েয
সহমর্িমতা, েয সহানুভূিত প্রদর্শন কেরেছন, তা েথেক িবএনিপ এবং
খােলদা িজয়ার অেনক িকছু েশখার আেছ।

বাংলােদশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীেগর সভাপিত বীর মুক্িতেযাদ্ধা হাজী

েমা. সায়ীদুর রহমােনর সভাপিতত্েব ও সাধারণ সম্পাদক লায়ন েশখ আজগর
নস্কেরর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন আওয়ামী লীেগর প্রচার ও প্রকাশনা
সম্পাদক বীর মুক্িতেযাদ্ধা ড. আবদুস েসাবহান েগালাপ এমিপ িবেশষ
অিতিথ িহেসেব এবং মৎস্যজীবী লীগ েনতারা বক্তৃতা কেরন।

