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সংসেদর থম অিধেবশেন ধানম ী

িবেরাধী দেলর সমােলাচনায় কখেনা বাধা দব না

গণতাি ক ধারায়  সমােলাচনা  সব সময়  পূণ  ম ব  কের  সংসদ নতা  ও  ধানম ী  শখ  হািসনা
বেলেছন, ‘আিম এইটু  আ াস িদেত পাির য এই সমােলাচনা আমােদর িবেরাধী দেল যারঁা আেছন, তারঁা
যথাযথভােব করেত পারেবন। এখােন আমরা কােনা বাধা সৃি  করব না। কােনািদন বাধা আমরা িদইিন,
দব না।’ এ িবষেয় ি কারেক সহেযািগতার আ াস দন িতিন।

গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদ ভবেন একাদশ জাতীয় সংসেদর থম অিধেবশেন পুনিনবািচত ি কার ড.
িশরীন  শারিমন  চৗধরুীেক াগত  ও  েভ া  জািনেয়  এবং  পের  সদ ঃ য়াত আওয়ামী  লীেগর  সােবক
সাধারণ স াদক সয়দ আশরাফলু ইসলােমর মৃতু েত আনা শাক ােবর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয়

ধানম ী  এসব কথা  বেলন।  এ সময়  অিধেবশেন  সভাপিতর  আসেন িছেলন  টানা  ততৃীয়বার  িনবািচত
ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী।

ধানম ী  বেলন,  ‘বাংলােদেশ  অেনক  ঘাত- িতঘাত  অেনক  চড়াই-উতরাই  পার  হেয়  আমরা  একটা
গণতাি ক ধারা অব াহত রাখেত স ম হেয়িছ। কারণ এবােরর িনবাচেন বাংলােদেশর জনগণ, মা- বােনরা,

থম যারঁা ভাটার তারঁা, ত ণ ভাটাররা সবাই তঃ তূভােব অংশ হণ কেরেছ। একিট সফল িনবাচেনর
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মধ  িদেয়  এই  সংসদ িতি ত  হেয়েছ।  আিম  বাংলােদেশর  জনগণেক আ িরক ধ বাদ  ও  কৃত তা
জানাই।’ িতিন আেরা বেলন, ‘সংসদ নতা িহেসেব আমার দািয়  সংসেদর সব সদে র অিধকার যমন
দখা এবং সই সে  আপিন ি কার িহেসেব সব সদ  যােত সমানভােব েযাগ পায়; এখােন সরকাির দল,

িবেরাধী দল সবাই যন পায়, অব ই আপিন সটা দখেবন। এ ব াপাের আমরা আপনােক সব রকেমর
সহেযািগতা করব।’

সংসদ নতা বেলন, ‘গণত ই একিট দশেক উ য়েনর িদেক এিগেয় িনেয় যায়। আর তা আজ বাংলােদেশর
ে  মািণত সত । আজ আমরা আথ-সামািজকভােব উ য়েনর পেথ এিগেয় িগেয় এখন উ য়নশীল দশ

িহেসেব িত া  লাভ কেরিছ। এই ধারাবািহকতা বজায় রেখ আমরা জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবুর
রহমােনর য ,  য  িনেয় িতিন এ দশেক াধীন কেরিছেলন,  সই ধুামু ,  দাির মু  সানার
বাংলা ইনশাআ াহ গেড় তলুব। সটাই আমােদর ল ।’

শখ হািসনা বেলন, ‘বাংলােদেশর জনগণ যেহতু ভাট িদেয় জাতীয় সংসদ িনবািচত কের এবং আমরা যারা
িতিনিধরা বেসিছ, সবাই িক  আমরা জনগেণর ভােট িনবািচত হেয় এেসিছ। জনগেণর িতিনিধ িহেসেব

এখােন  আমরা  আমােদর  -  দািয়  পালন  করব।  আমােদর  সব  সময়  মেন  রাখেত  হেব,  আমােদর
ভাটাররা যারা আমােদর িনবািচত কের এখােন পািঠেয়েছ তােদর সািবক উ য়ন, তােদর াথ সংর ণ এবং
দেশ যন একটা শাি পূণ অব া িবরাজ কের। বাংলােদশ জি মু , মাদকমু , নীিতমু  ও একিট উ ত-

সমৃ  দশ িহেসেব যন গেড় ওেঠ এবং দেশর মা েষর জীবেন যন শাি -িনরাপ া  িনি ত হয় সটাই
আমােদর সব সময় ল  রাখেত হেব।’

সংসদ নতা শখ হািসনা  বেলন,  ‘অতীেত একটা  চমৎকার পিরেবেশ সংসদ পিরচািলত হেয়িছল বেলই
আমরা  মা েষর  আ া-িব াস  অজন  করেত  পেরিছলাম।  আবার  আমরা  যেহতু  সংসেদ িনবািচত  হেয়
এেসিছ,  অব ই জনগেণর আশা-আকা া  পূরণ কের বাংলােদশেক এিগেয়  িনেয় যাব। এটাই আমােদর
ল । আর এ ব াপাের আমার দৃঢ় িব াস আেছ।’

িতিন ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর উে েশ বেলন, ‘এই সংসেদ বাংলােদেশর জনগণ আমােদর ভাট
িদেয়  িনবািচত কেরেছ। আজেক সই সংসদ আপনােক ি কার িহেসেব িনবািচত কেরেছ  এবং  ডপুিট
ি কার িহেসেব আমােদর ফজেল রা ী সােহবেক িনবািচত কেরেছ। আিম আপনােক ও ডপুিট ি কারেক
অিভন ন জানাি ।’ 

শাক ােবর ওপর আেলাচনায় শখ হািসনা : শাক ােবর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয় ধানম ী শখ
হািসনা আেবগজিড়ত কে  বেলন, ‘ সয়দ আশরাফেক িনেজর ভাইেয়র মেতাই দখতাম। সয়দ আশরাফ
অত  সৎ ও মধাবী  রাজৈনিতক নতা িছল। স আমার পিরবােরর সদ েদর মেতা  িছল, আমােক বড়
বােনর মেতা া করত। িতিট ে  স সততার সে  দািয়  পালন কেরেছ। রাজৈনিতক ান, া ও

অসাধারণ মধাস  নতা িছল সয়দ আশরাফ। ওয়ান-ইেলেভেনর সময় আওয়ামী লীেগর ঃসমেয় বিল
ভূিমকা রেখিছল সয়দ আশরাফ। আজ আমরা য গণত  িফিরেয় এেনিছ স ে  সয়দ আশরােফরও
বিল  ভূিমকা িছল। অস ব সাজা সরল িছল স।’

শখ হািসনা  বেলন,  ‘ভাইেদর হািরেয় য কজনেক ভাইেয়র মেতা  পেয়িছলাম,  সয়দ আশরাফ তােদর
একজন। তার বাবা দেশর অ ায়ী রা পিত িছেলন, সয়দ আশরাফও দীঘিদন ম ী িছল। িক  সব সময়
অস ব সৎ জীবন যাপন কেরেছ। ওর টাকা নই, পয়সা নই। ক  কের চলেত হেতা। ওর িচিকৎসার জ
যা  যা করার আিম তা  কেরিছ। তার মেতা  একজন াবান ও ানী  রাজনীিতেকর চেল যাওয়ার িত
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কােনা িদন পূরণ হবার নয়। তার মৃতু  দল িহেসেব আওয়ামী লীেগর এবং দেশর জ  অপূরণীয় িত।’

ময়মনিসংহবাসীেক ধ বাদ জািনেয় ধানম ী বেলন, ‘ সয়দ আশরােফর সততা ও িন ার কারেণ অ তা
সে ও তােক িবপুল ভােট িবজয়ী কেরেছ ময়মনিসংহবাসী। তার বান ডা. িলিপেক উপিনবাচেন মেনানয়ন
িদেয়িছ। আমরা আশা কির, সয়দ আশরােফর িৃত ধের রাখেত ময়মনিসংহবাসী ডা. িলিপেক ভাট িদেয়
িনবািচত করেবন।’

শাক ােবর ওপর আেরা আেলাচনা কেরন আওয়ামী লীেগর জ  নতা আিমর হােসন আমু, তাফােয়ল
আহেমদ, মাহা দ নািসম, কৃিষম ী ড. আব র রা াক এবং সােবক িবেরাধীদলীয় নতা জাতীয় পািটর
বগম রওশন এরশাদ।

সয়দ আশরাফ ছাড়াও যােঁদর নােম শাক াব নওয়া হয় তারঁা হেলন—সােবক সংসদ সদ  খ কার
আব ল বােতন, ল আলম চৗধরুী, তির ল ইসলাম, ড. ফজেল রা ী চৗধরুী, মাওলানা ল ইসলাম,
আশরাফনু  নছা  মাশাররফ  ও  বারহান  উি ন  খান;  চলি  িনমাতা,  গীিতকার  ও  িচ নাট কার,
অিভনয়িশ ী ও লখক আমজাদ হােসন, বেরণ  সংগীতিশ ী, রকার ও মুি েযা া আহেমদ ইমিতয়াজ
বুলবুল,  উপমহােদেশর  খ াত  চলি  িনমাতা  মৃণাল  সন,  নারী  মুি েযা া  বীর তীক তারামন  িবিব,
জাতীয় তীেকর নকশাকার মাহা দ ইি স, খ াত সাংবািদক শাহিরয়ার শহীদ, ভাষাৈসিনক সয়দ আ লু
হা ান, একা েরর বীরেযা া ভারতীয় সনাবািহনীর অবসর া  ি েগিডয়ার লদীপ িসং চাদঁপুরী, চলি
িনমাতা সাই ল আনাম টুটুল এবং খ াত িচ াহক ও আেলাকিচ ী আেনায়ার হােসন, সােবক ি কার
মায়নু রশীদ চৗধরুীর ী মহজািবন চৗধরুী। তােঁদর জীবনবৃ া  সংবিলত শাক াব সংসেদ উ াপন ও

সংসদ সদ েদর মেধ  িবতরণ করা হয়।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী 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 : info@kalerkantho.com
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